
1 

Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:    Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft 

székhely:   9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. 

bejegyző határozat száma:   18-09-108784 

Adószáma:  20185109-2-18 

képviselő neve:   Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezető igazgató 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A társaság a fogyatékos személyek életminőségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek 
javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült 
emberek részére. Emellett a szociális ellátások és szolgáltatások körében kutatási programokat végez, továbbá 
szolgáltatásokat nyújt, valamint képzéseket szervez természetes személyek és intézmények, más szervezetek részére.  

Támogató Szolgálatot valamint Fogyatékosok Nappali Szolgálatát működteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. 
A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a fejlesztő felkészítő és a 
munka-rehabilitációs foglalkoztatást. 

A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási 
formák, illetve szolgáltatások tartoznak: 

- Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata 

- Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata 

- Munkaerő-piaci szolgáltatások 

A komplex szolgáltatás nyújtásának célja: 

- a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése;  

- az önálló életvitel támogatása,  

- a foglalkoztatás elősegítése,  

- a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése,  

- esélyegyenlőség támogatása . 

A szervezet fogyatékos embereket segítő szolgáltatásainak legfontosabb alapelvei: 

- egyénre szabott bánásmód 

- a normalizáció  

- önálló életvitel elősegítése 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, 
intézményen belüli szociális foglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

1993. évi III. törvény 57§ (1) bek. j.) pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai, valamint a velük 
foglalkozó szakemberek 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

  Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 53 fő  
  Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények 
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résztvevői: kb. 300 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:   A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a szociális törvényben előírt 
szolgáltatásokon túl, kiemelten az önálló életvezetés, a társadalmi életben való aktív 
részvétel, és a másodlagos egészségkárosodások megelőzése érdekében kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújt a fogyatékossággal élő ellátottjai részére. 
2015. évben: 
Nyitvatartási napok száma:                                               244 nap 

Nappali ellátást igénybevevők száma az év során:                       1038 fő 

Szociális intézményen belüli foglalkoztatást igénybe vevők száma:  5442 fő 

A biztosított  szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 
� Étkezés biztosítása: meleg ebéd biztosítása, 
� Szabadidős programok szervezése: kirándulások, sport-, és szabadidős programok 
2015.évben megvalósult programok: 

- Farsang-buli 
- Csempeszkopács –Művészetek kis barátai program,  
- Holdfényliget Kalandpark - Gyöngyösfalu 
- Rum Kastély - Csigatúra  
- Kirándulás: Celldömölk Vulkánpark 
- Szociális Hét: Kertátadó ünnepség 
- Sportrendezvények: Fő tér – Sportnap 
- Közlekedésbiztonsági Nap 
- Aranyhíd Iskola sportnap 
- „Egyenlő eséllyel” – érzékenyítő program 
- Egészségügyi állapotfelmérésen való részvétel  
- Aranyhíd iskola szavalóverseny 
- Fellépések kulturális és ünnepi műsorokon 
- közös nemzeti és vallási ünnepek. 

� Információnyújtás és tanácsadás 
� Egyéni képességfejlesztés 
� Csoportos képességfejlesztés  

A képességfejlesztés 4 gondozási csoportban, heti ütemtervnek megfelelően 
történik. A gondozási csoportok összetétele heterogén, a kort és a 
fogyatékossági típust figyelembe véve.   
Az önálló életvitelhez és a társadalmi aktivitáshoz valamint a 
foglalkoztathatóság javításához kapcsolódó csoportos fejlesztő foglalkozások: 

- kommunikáció és beszédfejlesztés 
- kézműves foglalkozások 
- kognitív képességek fejlesztése 
- kondícionális képességfejlesztés 
- zeneterápia 
- hidro-rekreációs szolgáltatás 
- gyakorlókonyhai foglalkozások 
- informatikai-kommunikációs foglalkozások 
- támogatás hivatalos ügyintézés 

 
Pályázati forrásból megvalósult programok: 
 
Program megnevezése: „ A Fogyatékos személyek helyi, regionális és 
országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 
2014.” projekt keretein belül:  
„Egy hajóban evezünk „ c. fogyatékos személyek és családjuk életminőségének 
fejlesztése, az aktív társadalmi életben való részvételhez, integrációhoz szükséges 
kompetenciák erősítése, önrendelkezésének, az alapvető szabadságjogok teljes körű és 
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egyenlő élvezetének előmozdítása. 
FOF2014/134 kódszám, 2124/2/2014. szerződésszám 

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

Támogatási összeg: 3.334.020.-Ft 

Időtartam:  2014. december 1.-2015. május 31. 

Megvalósított program:  

• önálló életvezetést támogató, kísérő szolgáltatás 
• proszociális képességek fejlesztése művészet terápiás foglalkozások keretében 

12 fős csoportok bevonásával 11 alkalommal valósult meg 
• generációkat összekötő „Sport integrációs családi nap” megvalósítása 
• működő jó gyakorlatok megismerése, az ügyfelek, hozzátartozók és 

szakemberek tapasztalatainak megbeszélése, intézménylátogatás és 
tanulmányút keretében. 

• Tematikus információs fórum sorozat megvalósítása 4 alkalommal a 
támogatott döntéshozatal, támogatott lakhatás témakörében, az 
esélyegyenlőség területén gyakorlattal rendelkező jogász bevonásával. 

 
 
Program megnevezése: „A Fogyatékos személyek helyi, regionális és 

országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 

2015”  

Életminőséget fejlesztő komplex szociális rehabilitációs szolgáltatások megvalósítása 
Szombathelyen. 

FOF2015/23 kódszám, 2578/3/2015 szerződésszám 

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

Támogatási összeg: 3.000.000.-Ft 

Időtartam:  2015. október 15.- 2016. június 30. 

Megvalósított program:  

• Egészségfejlesztő foglalkozások 
• Sószoba kialakítása 
• Környezet tudatos magatartást fejlesztő foglalkozások 
• Hulladékgyűjtési akció 
• Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások 
• „A Mi Napközink” című blog létrehozása 
• Integrált táncfoglalkozások szervezése 
• Integrált Horgásznap megvalósítása 
• Esélyegyenlőségi egészség és sportnap, projektzáró rendezvény 
 
 

Program megnevezése: „Családok karácsonya 2015” 

Támogató: Szombathely Város Jóléti Alapítványa támogatása által a Forrásközpont 



4 

Közhasznú Alapítvány  

Időtartam: 2015.12.15.-2015.12.16. 

Támogatás: 36 db tartós élelmiszerekből álló csomag 

Megvalósított program: 

A „Családok karácsonya” program segítségével 36 hátrányos helyzetű fogyatékos 
fiatalt és családját tudtuk megajándékozni tartós élelmiszerekből összeállított 
csomaggal. 

Szociális foglalkoztatás: Intézményen belüli szociális foglalkoztatás 
 

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás komplex módon és személyre szabottan 
segít kialakítani a munkavégzéshez szükséges jártasságokat, melyek a 
munkaerőpiacon való érvényesülés alapját jelentik, és egyben az önálló életvitel 
kialakítását is elősegítik. 
 
2015. év során 28 fő ellátott foglalkoztatási rehabilitációja valósult meg. 

 
Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás formái: 
� munka-rehabilitációs foglalkoztatás  

 Résztvevők száma: 23 fő napi 4 órás foglalkoztatásban 
� fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás  
      Résztvevők száma: 5 fő:    napi 4 órás foglalkoztatásban 4 fő   

               napi 6 órás foglalkoztatásban  1 fő 
 

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában biztosított szolgáltatási rendszer célja, 
hogy azok a fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek, akik az oktatási szférából 
kikerülnek, a lehetőségekhez mérten minél önállóbbá és kompetensebbé váljanak 
mindennapi életvezetésükben, illetve olyan szociális képességek alakuljanak ki 
bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben, valamint a nyílt 
munkaerő piacon való részvételüket. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:    Támogató Szolgálat 
működtetése 

1993. évi III. törvény 67.§. (1). bek. h.) pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

 67 fő 
 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos 
embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok 
személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.  

Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások 
nyújtásával biztosítja:  

� személyi segítés, 
� szállítás, 
� információnyújtás, tanácsadás, 
� gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. 
 

A szolgálat Szombathelyen és a kistérségben 39 településen látja el feladatát. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évben is pályázati finanszírozás 
formájában támogatta a szolgálat működését. 
 2015. év folyamán 67 fő igényelte a fenti szolgáltatásokat. Ebből szociálisan  

rászorult (olyan súlyosan fogyatékos személy, aki rendelkezik fogyatékossági 
támogatással vagy emelt összegű családi pótlékkal) 66 fő. Csak személyi segítést  

2 fő, szállítást 45 fő, szállítást és személyi segítést egyaránt 22 fő vett igénybe. 
Információszolgáltatást 13 fő, segédeszköz kölcsönzést 5 fő igényelt. 

Személyi segítés:    A személyi segítés az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, 
mely hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, az 
esélyegyenlőség megteremtéséhez.  
A személyi segítők az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy 
körüli teendőket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlődését.  A szolgálat 
2 személyi segítője 2015. évben 1178 gondozási órát teljesített. 

Szállítás: A szolgálat 3 speciálisan felszerelt gépjárművel rendelkezik: 1 db 9 
személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel és 2 db 5 
személyes Ford Connect típusú gépjármű, egyik mobil-, másik beépített rámpával 
ellátva. Mindhárom jármű rendelkezik 4+3 pontos biztonsági rögzítővel. 

A szolgálat gépjárművei 2015. évben összesen 30.013,5 utaskilométert tettek meg az 
ügyfelekkel. 
 Személyi szállításunk a városban és a kistérségben egyedülálló szolgáltatás. 
Segítségünkkel 34 fő fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, 
óvodába, vagy szociális intézménybe.  Támogatásunk nélkül ez számukra 
megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként 
a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget nyújtani, 
hiszen ők azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak illetve tájékozódási 
problémával küzdenek.  
 
Információs szolgáltatás: 2015. évben 13 fő vette igénybe. 

A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és infó-
kommunikációs akadálymentesítés. 

Az információs szolgáltatás típusai: 

� Információnyújtás és tájékoztatás 

� Tanácsadás 

�  Ügyintézés 

�  Családok, egyéb csoportok, szervezetek, illetve a lakosság tájékoztatása. 

 
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés: 2015. évben 5 fő vette igénybe 

A szolgálattól olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök kölcsönözhetők, 
amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik: digitális 
vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, 
vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, 
izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, mobil 
rámpa.  

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:  Munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások 

1991. évi IV. tv. 13/A.§. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek, regisztrált álláskeresők és 
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szolgáltatást kérők 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

  455 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:   A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti 
filozófiájában a megváltozott munkaképességű emberek segítésének végső céljaként 
a foglalkoztatást illetve a munkaerő-piaci integrációt határozta meg. Szervezetünk a 
foglalkoztatás elősegítésére 1998 óta működtet munkaerő-piaci szolgáltatásokat.           

A szervezet Munkaerő-piaci Szolgáltatásainak célcsoportját az álláskereső, 
munkanélküli emberek jelentik, de ezen belül kiemelt célcsoport képeznek a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. 

Munkaerő-piaci Szolgáltatások: 

1. „4M program”: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű 

Munkavállalóknak - megváltozott munkaképességű emberek részére nyújtott 

szolgáltatás 

Támogatási időszakok:   

� 2014.április 1- 2015. március 31. 
Támogatási összeg: 10.792.154.-Ft 

� 2015. április 1- 2015. október 31. 
Támogatási összeg: 5.613.904.-Ft 

� 2015. november 1- 2016. március 31. 
Támogatási összeg: 4.171.178.-Ft 

2.  Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében: regisztrált 
álláskeresők részére nyújtott szolgáltatás 

Támogatási időszakok:   

� 2014. augusztus 1- 2015. június 30. 
Támogatási összeg: 10.391.676.-Ft 

� 2015.július 1- 2016. március 31. 
Támogatási összeg: 7.366.122.-Ft 

3. Vas Megyei Kormányhivatal GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú Munkaerő-piaci 

program keretében munkaerő-piaci tanácsadások nyújtása: 25 év alatti regisztrált 
álláskereső fiatalok számára  

Támogatási időszak:  2015.december 1- 2016. december 31. 

Támogatási összeg: 8.645.284.-Ft 

4. Vas Megyei Kormányhivatal GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú Munkaerő-piaci 

program keretében mentori szolgáltatás  nyújtása: 25 év alatti regisztrált álláskereső 
fiatalok számára  

Támogatási időszak:  2015.december 1- 2017. december 31. 

Támogatási összeg:  32.594.425.-Ft 
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Szolgáltatás megváltozott munkaképességű emberek részére:    

• Munkaerő-piaci információnyújtás: 

        2015-ban 423 alkalommal történt munkaerő-piaci információnyújtás az 
ügyfelek részére. 

• Egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása: 

        2015-ban 161 egyéni fejlesztési terv és akcióterv készült az ügyfelek részére. 

• Személyre szóló állásfeltárás 

               2015. évben 265 személyre szóló állásfeltárás valósult meg, amely 76 fő 
elhelyezkedését eredményezte. 

• Munkakörillesztés:  

       Munkakörillesztésre a 2015. évben 71 ügyfél esetében került sor. 

• Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése: 

          A munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítését 8 fő vette igénybe. 

• Utókövetés: 

      2015. évben utókövetésben 112 ügyfél vett részt. 

• Rehabilitációs tanácsadás: 

       2015. évben 322 fő vette igénybe a rehabilitációs tanácsadást. 

 

Szolgáltatás regisztrált álláskeresők, szolgáltatást kérők részére: 

• Egyéni munkatanácsadás:  

2015. évben 460 alkalommal került sor egyéni munkatanácsadás nyújtására. 

• Egyéni pályatanácsadás: 

2015. évben 129 alkalommal került sor egyéni pályatanácsadás nyújtására. 

� Egyéni álláskeresési tanácsadás: 

2015. évben 702 alkalommal került sor egyéni álláskeresési tanácsadás 
nyújtására. 

Regisztrált álláskeresők, szolgáltatást kérők részére tartott munkaerő-piaci 

tréningek: 

� Motivációs csoportos foglalkozás (5 napos): 

� Re-integráló csoportos foglalkozás (1 napos) 

� Álláskeresési technikák oktatása (3 napos) 
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2015. évben, négy alkalommal motivációs csoportos foglalkozás, kettő alkalommal re-

integráló tréning és huszonnégy alkalommal álláskeresési technikák oktatására került 

sor. A tréningeken összesen 380 fő vett részt. 

Munkaerő-piaci szolgáltatások munkáltatók részére: 

� Munkaerő-piaci információnyújtás: 

2015. évben a munkáltatók részére 64 alkalommal történt munkaerő-piaci 
információnyújtás. 

� Munkapróba 

� Munkakörillesztés 

� Munkafolyamatok betanítása 

� Utókövetés: 

 2015. évben 58 munkáltatónál végeztek utókövetést a szakemberek. 

25 év alatti regisztrált álláskereső fiatalok számára nyújtott munkaerő-piaci 

tanácsadás és mentori szolgáltatások nyújtása: 

A munkaerő-piaci tanácsadások keretében munka-, pálya-, és álláskeresési 

tanácsadást nyújtottak a tanácsadók. 

� Munkatanácsadás: 

� Pályatanácsadás: 

� Álláskeresési tanácsadás: 

       2015. évben 8 fő számára nyújtottak munkaerő-piaci tanácsadást a szakemberek. 

A mentori szolgáltatás keretében a mentorok a programba bevont személyekkel 
megkötött Megállapodásokban megfogalmazott tevékenységek (szolgáltatások, 
támogatások) teljesülését segítik, a mentorált személyek életútjának folyamatosan 
figyelemmel kísérése, személyes segítő háttér biztosítása által (szakmai, módszertani, 
mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése):  

2015. évben 28 fő számára nyújtottak mentori szolgáltatást a szakemberek 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Emberi és állampolgári jogok védelme 
Az alapvető jogok biztosításáról szóló 2011. évi CXI.tv. 1.§ (2)bek. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Közvetlen célcsoport: Szombathelyen a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatokat nyújtó intézmények, szervezetek és az itt dolgozó 
szakemberek. 
Közvetett célcsoport: Szombathelyen szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatokat igénybevevő ügyfelek és hozzátartozóik, s ezen belül is 
a speciális életviteli nehézségekkel bíró személyek/családok, az idősek, a 
demens betegek, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint a nagycsaládosok.  

a közhasznú tevékenységből részesülők Szervezetfejlesztésben részesülő szakemberek száma: 105 fő 
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létszáma: Szolgáltatásokat igénybevevők száma: 4650 fő 
A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfél-elégedettség: 300 fő  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: „Ügyfél útja”-  Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására  
 
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 
 
Támogatási összeg: 12.554.219 Ft 

Időtartam:  2013. szeptember 01.- 2015. február 28. 

A program rövid bemutatása: 

1. Projekt előkészítés - szakmai koncepció elkészítése 
2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 
tevékenység: projektirányító testület, vezetői team, projekt operatív csoport 
működtetése. 
3. A szolgáltató intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztése; tréningek 
szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői támogatás 
igénybevétele;  
3.1. A szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje 

3.2. Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje 
3.3. Szervezetfejlesztés 

3.3.1. „Esetgazdai” szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés  

3.3.2. „Rendszerműködtetői - hatósági” szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés  

4. Szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer kialakítása  
5. Kiegészítő szolgáltatások biztosítása 

6. Lakossági tájékoztatás, érdekérvényesítés támogatása, hozzátartozók felkészítése   

7. Módszertani eszköztár és ajánlások készítése  

8. Szolgáltatás koordinációs tevékenység 

� Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása 

� Az új modell adaptációs szakasza 
9. A szolgáltatások eredményességi mutatóinak folyamatos monitorozása, elemzése, 
a szükséges visszacsatolások elvégzése a szolgáltatások hatékonyságának növelése 
érdekében: 

� a vezetői team és a szakértő által elkészített anyagok véleményezése és tesztelése 
a szakmai kontroll csoport által 

� ügyfél elégedettségi kérdőív elkészítése, felvétele, elemzése  

10. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A megvalósulás eredményei: 
� a szociális szolgáltatások hatékonyságának növekedése 
� hatékonyabb szolgáltatás koordináció kialakulása 
� a szociális szolgáltatások rendszere egyéb segítő szolgáltatásokkal való 

kiegészülése 
  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Közvetlen célcsoport: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
annak intézményei, gazdasági társaságai, szociális szolgáltatásokat nyújtó 
egyházi fenntartók, valamint a szociális civil szervezetek, a szociális 
ellátórendszer dolgozói 
Közvetett célcsoport: Szombathely város lakossága  

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Közvetlen célcsoport: 850 fő 
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a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Szociális hét 2015 

Szociális Hét megrendezése, 2015.05.05-2015.05.08. 
Támogató: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Támogatási összeg: 1.500.000 Ft 
 
 A Szociális Hét programjainak központi gondolata 2015. évben a „Fejlesztés 
Európai Éve”. Négy nap alatt 8 helyszínen több mint 30 előadása volt a 
rendezvénysorozatnak. 
 
A Szociális Hét eseményeinek fő helyszíne  a Városháza, valamint a szervezésben 
közreműködő partner intézmények szakmai programjainak otthont adó intézmények 
voltak. 
  
A Szociális Hét szervezésében az alábbi intézmények vettek részt: 

� Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
� Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft 
� Pálos Károly Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat 
� Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet 
� Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 
� Savaria Rehab-Team Kft Logo Ifjúsági Szolgálata 
� Vas Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
� Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
� Esőemberke Alapítvány 
 

A programok: kerekasztal beszélgetés, fotó-, illetve rajz kiállítás, előadások, nyílt nap 
esélyegyenlőségi rendezvény. Az eseménysorozat fókuszában a segítő szakma állt, a 
szociális területen dolgozó kollégák, szakemberek hivatása került előtérbe.  
A Szociális Hét során a fogyatékos ellátás, az idősellátás, a családsegítő-, 
gyermekjóléti szolgáltatások, a karitatív segítés, illetve egyéb alap-, illetve 
szakellátások kerültek a középpontba. A Szociális Hét rendezvényeinek segítségével 
a szakemberek megismerhették egymás munkáját, hozzájárultak ahhoz, hogy 
Szombathely városa a segítés városa tudjon lenni a szó legszorosabb értelmében. 
Hatékonyan segítette a szociális szakma megújulását.  
A Szociális Hét a hagyományokhoz hűen díjátadással zárult. A záró napon adták át 
Szombathely Megyei Jogú Város által alapított kitüntetéseket azok számára, akik a 
szociális területen kiemelkedő tevékenységet folytattak. 
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 Magyar Államkincstár normatív állami támogatás 17.841 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata működési 
kiadásaira  

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatása 

40.333 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata és Támogató 
Szolgálat működési kiadásaira   

Vas megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége 

2.763 e Ft Közfoglalkoztatásban résztvevők bérköltségére és járulékaira 

 Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 

10.701 e Ft Munkaerő-piaci tanácsadás fogyatékos emberek, 
megváltozott munkaképességűek részére  

 Pályázati támogatás TÁMOP-5.3.8.a3-12/1. 5.945 e Ft "FORDULÓPONT" - Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások 
nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció 

érdekében 

 Pályázati támogatás TÁMOP-5.4.9.  2.594 e Ft "Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi 
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 

Pályázati támogatás TÁMOP-1.4.1. 533 e Ft Létszámbővítés a Regionális Szociális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. Támogató Szolgálatában 

Pályázati támogatás Zala Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja 

 

8.905 e Ft 

A megváltozott munkaképességű személyek munkába 
helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások 

működésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra 

Pályázati támogatás Leonardo Da Vinci 
Programiroda 

4.627 e Ft „Naprej-Előre” Szlovénia-Magyarország határon átnyúló 
együttműködési program fogyatékkal élő agysérült 

személyek és családtagjaik részére 

 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati 
támogatás 

13.962 e Ft Támogató Szolgálat működtetése 

 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati 
támogatás 

17.048 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatán belül működő 
intézményi szociális foglalkoztatás 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft FOF pályázatok 

3.405 e Ft Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos 
szervezeteinek szakmai programok támogatása 

 Térítési díjak és egyéb költségtérítésből származó 
bevételek 

7.253 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata és Támogató 
Szolgálat működési kiadásaira   

  Támogatásból korábbi években fejlesztésre 
elhatárolt bevételek  

13.610 e Ft Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 

 Korábbi években képzett céltartalék 6.733 e Ft Közhasznú projektek megvalósítához önrész biztosítása 

 Saját előállítású készletek (befejezetlen projektek) 
állományváltozása 

                 -8.937 e Ft  

 Összesen: 147.316 e Ft  

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 nincs     

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás ezer 

 Ft-ban 
Tisztség Előző év Tárgyév 

 Ügyvezető igazgató 7.749    6.137  
 Könyvvizsgáló 1.692  1.295 

 Felügyelő bizottság tagjai                 1.047                                        1.476 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 10.488   8.908  



12 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év Tárgyév 
B. Éves összes bevétel 245.911  149.435 
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

-  -  

D. közszolgáltatási bevétel  -  - 
E. normatív támogatás 13.898 17.841 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

104.445 57.019 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  127.568  74.575 
H. Összes ráfordítás (kiadás)  245.469  151.579 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 135.784 110.953 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 185.090 149.497 
K. Adózott eredmény    330   -2.144 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

-  - 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutatók teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutatók teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem 
 

 

Szombathely, 2016. február 29. 

 

 

      

  Dr. Horváthné Németh Klára 

        ügyvezető igazgató 

               


