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I. Az alapítvány bemutatása  

 
 

1. AZ ALAPÍTÓ ADATAI: 

Név: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
Székhely: 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116.  

Képviseletre jogosult neve: Németh Klára ügyvezető igazgató 

 

 

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 

Forrásközpont Közhasznú Alapítvány 

 

3. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 

9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116. 

 

4. AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: 

 Az alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet. 

 

5. AZ ALAPÍTVÁNY TARTÓS, KÖZÉRDEKŰ CÉLJA 

Az alapítvány tartós közérdekű céljait az alapító a következőkben határozza meg: 

 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 

- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása; 

- gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység ellátása; 

- nevelési és oktatási feladatok ellátása, képzések szervezése, ismeretterjesztés és 

képességfejlesztés szervezése; 

- rehabilitációs foglalkoztatás lebonyolítása; 

- munkaerő-piaci szempontból fokozottan hátrányos helyzetű egyének átmeneti, illetve 

tartós foglalkoztatása; 

- új megoldások, eszközök keresése és kialakítása, illetve meghonosítása hátrányos 

helyzetű rétegek és térségek munkaerő-piaci pozícióinak javítása érdekében; 

- pályázatok készítésében szakértői közreműködés, szaktanácsadás; 

- civil szervezetek részére történő szakmai tanácsadás 

- tudományos kutatások végzése 
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6. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE  

 

A.) A CIVIL TV. 34.§ (1) BEKEZDÉS A.) PONTJA ALAPJÁN: 

 

1. Szociális tevékenység1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 

2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1993. évi III. tv. 57. § 

(1) bek. j) pont) 

3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2003. 

évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

4. Emberi és állampolgári jogok védelme 2011. évi CXI törvény 1. § (2) bek.) 

5. Rehabilitációs foglalkoztatás 2011. évi CXCI.  törvény a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól 

6. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások (1991. évi IV. törvény 13/A. §) 

7. Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a)-b) pont). 

 

B.) AZ ALAPÍTVÁNY TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEI: 

-  az alapítvány tartós közérdekű céljaival (5. pont) kapcsolatos 

 információs szolgáltatás 

 kiadványok, propagandaanyagok készítése 

 rendezvények szervezése 

- az alapítvány tevékenységében közreműködők szakmai színvonalának fejlesztése 

érdekében továbbképzésük elősegítése, szakirodalom biztosítása. 

- társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 

- munkaerő-közvetítés 

 

Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek 

figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb 

bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. 

 

 

7. Az alapítvány kezelő szerve:

 

Az Alapítványnál 3 főből álló kuratórium és 3 főből álló Felügyelő Bizottság működik.  

A Kuratórium elnöke: Németh Klára  

A kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megvalósításáról, vagyonának 

kezeléséről, felhasználásáról. Önállóan dönt valamennyi az alapítványra vonatkozó 

kérdésben a jogszabályi keretek között. 

 

8. Az alapítvány könyvelője:  Hegedüs Vilmosné 

okleveles mérlegképes könyvelő 

PM regisztrációs száma: 143023. 
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II. A Számviteli politika rövid bemutatása   

Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (Szt) előírásainak megfelelően a számviteli politikában 

rögzítettek szerint állítottuk össze. Alapítványunk egyszerűsített éves beszámolót készít, 

kettős könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, 

jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe 

véve. Költségeket elsődlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük.  

A Forrásközpont Közhasznú Alapítvány működéséről folyamatosan, de évente legalább 

egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot. A Forrásközpont Közhasznú Alapítvány az 

alapítójának honlapján (www.fehe.hu) ad tájékoztatást működéséről és az adományok 

felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó 

beszámolót ismerteti.  

Az Alapítvány az Ectv. 29.§-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó 

közhasznúsági mellékletet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon készíti el, 

valamint kiegészítő mellékletet is készít. A beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-

e, a mérlegkészítés időpontja legkésőbb a tárgyévet követő év május 24.   

 

A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és 

eljárások alkalmazása.  

Értékelési eljárások: 

Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron 

tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év 

közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök 

értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követő naptól 

történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó 

beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre.  A tárgyi eszközök használati idejét a 

Társasági Adótörvényben lévő értékek alapul vételével határozzuk meg (közhasznú 

társaságoknál elfogadott). A 200 ezer forint egyedi beszerzésű előállítási érték alatti un. 

kisértékű tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik 

értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk. 

Az eszközök és források év végi értékelését leltárral támasztjuk alá.  

A követelések nyilvántartása a vevő által elismert számlázott összegben történik. A 

bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegben, a házipénztárban lévő 

készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, 

a csekk névértéken).  

A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken tartjuk nyilván.    

  

Alapítványunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévő – tulajdoni részesedést 

jelentő – befektetésekkel, valamint értékpapírokkal nem rendelkezik. 

Az Alapítványnál lefolytatott adóhatósági ellenőrzés, vagy önellenőrzés végzése során 

megállapított hiba - annak jellegétől függetlenül (adóhiány, adóhiányt nem eredményező 

eltérés, számítási hiba, stb.) - jelentős összegűnek minősül, ha a hibahatás összege 

meghaladja az adott év mérleg főösszegének 10 %–át. 

A felsorolt, előző évekre vonatkozó hibafeltárások miatti módosításokat a beszámoló 

mérlegének és eredmény levezetésekor az előző év helyesbítéseként be kell mutatni, azok 

nem képezhetik részét az eredmény levezetés tárgyévi adatainak. 

Az előző kategóriákba nem tartozó eltérések, mivel azok nem jelentős összegűek, a 

tárgyévi adatokat módosítják. 

http://www.fehe.hu/
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III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés 

 

A.  Befektetett eszközök: 

A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 

Alapítványunknál 2021. évben kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. Ebből 

kifolyólag a befektetett eszközök 2021. évi bruttó értékének növekedése 553 e Ft. Selejtezés 

az év folyamán nem történt. 

A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 

2021. évben az amortizációs költségek összege: 553 e Ft, mely a terv szerinti kisösszegű 

(200.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése.              

A terven felüli értékcsökkenés nem volt. 

Az értékcsökkenési leírás költségeinek elszámolása a számviteli törvény előírásai szerint 

történt. 

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása 

Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen:     1.445 e Ft 

2021. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés:          1.445 e Ft 

Az év végén befektetett eszközök állományának nettó értéke:           0 Ft. 

  

B.  Forgóeszközök: 

Készletek 

Alapítványunk készletekkel nem rendelkezik.   

Követelések 

Alapítványunknak 2021. december 31-én nincs követelése. 

Pénzeszközök: 

Pénzeszközeink értéke 2021. december 31-én összesen 3.200 e Ft.  

Ebből: 

Pénzkészlet:  433 e Ft 

Elszámolási betétszámla:   2.767 e Ft 

 

C.  Aktív időbeli elhatárolások  

Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően történt 782 e Ft összegben.  

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 782 e Ft, mely egy befejezett pályázat 2021. évet 

megillető támogatás összege. A bevétel mérlegkészítésig realizálódott. 

Költségek aktív időbeli elhatárolása nem volt.   

 

Eszközök értéke összesen: 3.982 e Ft. 
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 D.  Saját tőke  

Összege 63 e Ft. Megoszlása: Induló tőke: 50 e Ft, Tőkeváltozás (eredménytartalék) 13 e Ft. 

Mérleg szerinti eredmény: 2021. évben eredmény nem volt. 

 

E.  Céltartalékok  

2021. év végén a céltartalék nem volt. 

 

F.  Kötelezettségek: 

Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 620 e Ft.  

Ebből: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén  53 e Ft,  

2021. december havi munkabérek               326 e Ft, 

munkabérek közterhei                                 241 e Ft. 

Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek 

mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. 

A kötelezettségek mérleg-főösszeghez viszonyított aránya 15,6 %. 

 

G.  Passzív időbeli elhatárolás 

2021. év végén összesen 3.299 e Ft.  

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 3.297 e Ft, ez a befejezetlen, következő évre áthúzódó 

támogatások fel nem használt összegének elhatárolása 2022. évre.  

Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása összesen 2 e Ft.  

 

Források értéke összesen: 3.982 e Ft. 

 

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) 

 

A. Összes bevétel 

Az összes bevétel összege 12.239 e Ft. 

2021. évben értékesítésből származó árbevétel nem volt. Egyéb bevételek 12.239 e Ft, 

melyből támogatások összege 12.234 e Ft.  

Összes bevételünk emelkedése az előző évi (10.978 e Ft) összes bevételhez képest 11,5 %. 

A támogatások összetétele és megoszlásának aránya az összes bevételhez képest: 

Központi költségvetésből származó támogatás        11.638 e Ft,  95 % 

helyi önkormányzattól kapott pályázati támogatás        400 e Ft,   3 %  

egyéb támogatások                                                         196 e Ft,   2 %. 
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B. Összes ráfordítás 

 

Az összes ráfordítás 12.239 e Ft. 

 

Anyag jellegű ráfordítások                       Bázis                     Tárgyév               % 

Anyagköltségek                                           1.135 1.150   101,3 

Igénybe vett szolgáltatások                          1.659 1.006   60,6 

Egyéb szolgáltatások                                        73 90 123,2 

Anyagjellegű ráfordítások                                  5   4 80,0 

Összesen:                                                     2.872 2.250 78,3 

Az anyagköltségek 1,3 %-kal növekedtek, az igénybevett szolgáltatások 39,4 %-kal 

csökkentek, az egyéb szolgáltatások 23,2 %-kal emelkedtek a bázis időszakhoz képest. 

Mindezek együttesen 21,7 %-os csökkenést eredményeztek az anyagjellegű ráfordításoknál az 

előző évhez képest. Mindezen költségek a megvalósított pályázatok igényeinek függvényében 

változtak az előző évi költségekhez képest. 

Személyi jellegű ráfordítások                                               Bázis             Tárgyév           % 

Bérköltség  5.308 6.449  121,5 

          ebből:     alkalmazotti bérköltség 4.722   5.046   106,9             

        megbízási díjak 586 1.403 239,4 

        tiszteletdíjak - - - 

Személyi jellegű egyéb kifizetések  1.500               1.982         132,1    

Bérjárulékok  870 1.005 115,5    

Összesen:   7.678 9.436 122,9 

Az összes bérköltség 2021. évben 6.449 e Ft, amely 21,5 %-kal több az előző évhez képest. 

Alkalmazotti bérköltség: Alapítványunknál 2021. évben 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás 

munkavállaló dolgozott alkalmazottként. A részükre összesen kifizetett bérköltség éves bruttó 

összege 5.046 e Ft, ami a bázisidőszakhoz képest 6,9 %-os emelkedést mutat.  

Megbízási díjak: Összes megbízási díj bruttó összege: 1.403 e Ft.  

Az év folyamán összesen 4 fő részére történt megbízási díj kifizetése pályázati programokban.  

Tiszteletdíj kifizetése nem történt.  

A személyi jellegű kifizetések tartalmazza az alkalmazottak részére kifizetett munkába járási 

költségtérítést, a kiküldetési költséget (utazási költség), valamint a célcsoport részére történt 

étkezések, ajándékok, egyéb juttatások értékét.  

Értékcsökkenési leírás 2021. évben 553 e Ft volt, 29,5 %-kal növekedett az előző évhez 

(427 e Ft) képest. A 2021. évi értékcsökkenés a kisértékű eszközök értékcsökkenési leírásából 

adódott.  

Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordítása 2021. évben nem volt. 
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Az összes bevétel és az összes ráfordítás a közhasznú tevékenységből származott. Az év 

folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.  

Adózás előtti eredmény nincs. Adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett, tárgyévi 

eredményünk 0 Ft. 

 

 

V. Közhasznúsági melléklethez kapcsolódó kiegészítés 

Közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A közhasznú tevékenység megnevezése: Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének segítése  

A tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2003. évi CXXV. törvény az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 

A közhasznú tevékenységből részesülők száma összesen: 3.000 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A megvalósított programokban az előítéletek 

lebontása, a társadalmi kohézió erősítése, a hátrányos megkülönböztetés által leginkább 

érintett csoportok társadalmi integrációjának erősítése, a családok, az önkéntesség 

fontosságának hangsúlyozása.  Kiemelt feladatunknak tekintettük a kormányzat 

szakmapolitikájának megyei szinten történő képviselését, továbbadását.   

 

Az alapítványnak a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatói teljesültek. 

  

2021. évben megvalósított programok bemutatása   

1. program: 

Támogatási program neve:  

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működtetése 2020. április 1. - 2021. március 
31-ig Vas megyében 

Támogató:                                        Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatás forrása:                         központi költségvetési támogatás 

Támogatás időtartama:                  2020.04.01-2021.03.31. 

Támogatás teljes összege:             9.600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 

   ebből a tárgyévre jutó összeg:   2.642.667 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:  2.642.667 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:   0 Ft 
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi jellegű kiadások:              1.621.268 Ft 

Dologi kiadások:                               1.021.399 Ft 

Felhalmozási kiadások:                                   0 Ft 

Összes kiadás:                                  2 .642.667 Ft 

 

Az előző évről áthozott 2.642.667 Ft támogatás összege, illetve a teljes támogatási összeg 

felhasználásra került. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Személyi jellegű költségek: A programban dolgozó 2 fő munkabére és szociális hozzájárulási 

adója, munkába járási és utazási költségtérítése. A programok megvalósításakor a célcsoport 

részére juttatott promóciós termékek juttatása.  

Dologi kiadások: A programok megvalósításához szükséges eszközök, anyagok költségei, 

közüzemi díjak irodaszerek, tisztítószerek. Kommunikációs költségek, hirdetés, 

bankköltségek. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Prioritásként kezeltük a család fontosságának hangsúlyozását, a családi struktúrák 

megerősítését, a családbarát szemléletmód előmozdítását, a családügy területéhez kapcsolódó 

tevékenységek, programelemek megvalósításával. Fontos célként fogalmaztuk meg a 

generációk közötti együttműködésben rejlő erőforrások feltérképezését, az önkéntesség 

népszerűsítését, önkéntes bázisunk növelését, az önkéntesség kultúrájának kialakítását. 

Továbbá igyekeztünk növelni a szektorok közötti együttműködés hatékonyságát, igyekeztünk 

összekötő kapocs lenni a civil megmozdulások, illetve az állam/egyház által biztosított 

szociális szolgáltatások között.  

Hétköznaponként ügyfélfogadást biztosítottunk, mivel az információhiány a hátrányos 

helyzetű célcsoportok tekintetében jelentős problémának mutatkozik, a kirekesztettség-érzés 

fokozódásával jár. A helyzet enyhítésének érdekében a megfelelő szociális ellátókhoz és 

szolgáltatókhoz való irányítás, információnyújtás, tájékoztató tevékenység is fontos részét 

képezte munkánknak. 

Szakmai programjaink nagyban támaszkodtak az előző támogatási időszakokban kialakult 

munkakapcsolataink erőforrásaira, lehetőségeire.  

A COVID-19 okozta korlátozó intézkedések befolyásolták a megvalósítandó programjaink 

számát, több programelemet a járványügyi intézkedések ismeretében kellett megvalósítanunk. 

 

Célcsoportjaink: a nők, fogyatékossággal élők, ifjúság, mélyszegénységben élők (romák, 

gyermekek, hátrányos helyzetű településen élők), idősek, családok, gyermeküket egyedül 

nevelő szülők, bármely diszkriminációs indok miatt hátrányos megkülönböztetéssel érintett 

csoportok, személyek, illetve velük foglalkozó civil, illetve önkormányzati szervezetek, 

intézmények egyaránt, for-profit szféra szereplői, Vas megyében élő állampolgárok - többségi 

társadalom tagjai. 
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A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CsEÖH) állandó szolgáltatásai: 

 Hétköznapokon ügyfélfogadás (heti 23 órában) H-Cs 10-15 P 10-13 

 A célcsoport részére ingyenes E-pont, wi-fi működtetése 

 Tanácsadás, információnyújtás 

 közösségi tér díjmentes biztosítása szakmai profilba illő rendezvény esetén 

 

Társadalmi szemléletformálás céljával kapcsolatos programjaink 

„Bölcsi tuning II.” – Önkéntes akció  

Időpont: 2021 március 30. és 2021. március 31. 

Indikátor: 10 fő – önkéntesek 

 

2. program: 

Támogatási program neve:  

A Vas megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház alaptevékenységéhez kapcsolódó 
szakmai feladatok megvalósításának támogatása, programjainak finanszírozása 

Támogató:                                        Tempus Közalapítvány (Miniszterelnökség képviselete) 

Támogatás forrása:                         központi költségvetési támogatás 

Támogatás időtartama:                  2021.04.01-2022.03.31. 

Támogatás teljes összege:             9.600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 

   ebből a tárgyévre jutó összeg:   6.892.599 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:  6.892.599 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:   9.600.000 Ft 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi jellegű kiadások:              5.681.553 Ft 

Dologi kiadások:                                  821.046 Ft 

Felhalmozási kiadások:                      390.000 Ft 

Összes kiadás:                                  6.892.599 Ft 

 

A következő évre elhatárolt támogatás (halasztott bevétel) összege 2.707.401 Ft. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Személyi jellegű költségek: A programban dolgozó 2 fő munkabére és szociális hozzájárulási 

adója, munkába járási és utazási költségtérítése. A programok megvalósításakor a célcsoport 

részére juttatott étkezések és ajándékozás költségei. 
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Dologi kiadások: A programok megvalósításához szükséges eszközök, anyagok költségei, 

közüzemi díjak irodaszerek, tisztítószerek. Esély-órák megtartása, kommunikációs költségek, 

bankköltségek. 

Felhalmozási kiadások: A program során 2 db laptop került beszerzésre. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Fontosnak tartottuk előítéletek lebontását, a társadalmi kohézió erősítését, illetve a hátrányos 

megkülönböztetés által leginkább érintett célcsoportok társadalmi integrációjának 

elősegítését. Kiemelt feladatunknak tekintettük a kormányzat szakmapolitikájának megyei 

szinten történő képviselését, továbbadását.   

Prioritásként kezeltük a család fontosságának hangsúlyozását, a családi struktúrák 

megerősítését, a családbarát szemléletmód előmozdítását, a családügy területéhez kapcsolódó 

tevékenységek, programelemek megvalósításával. Fontos célként fogalmaztuk meg a 

generációk közötti együttműködésben rejlő erőforrások feltérképezését, az önkéntesség 

népszerűsítését, önkéntes bázisunk növelését, az önkéntesség kultúrájának kialakítását. 

Továbbá igyekeztünk növelni a szektorok közötti együttműködés hatékonyságát, igyekeztünk 

összekötő kapocs lenni a civil megmozdulások, illetve az állam/egyház által biztosított 

szociális szolgáltatások között.  

Hétköznaponként ügyfélfogadást biztosítottunk, mivel az információhiány a hátrányos 

helyzetű célcsoportok tekintetében jelentős problémának mutatkozik, a kirekesztettség-érzés 

fokozódásával jár. A helyzet enyhítésének érdekében a megfelelő szociális ellátókhoz és 

szolgáltatókhoz való irányítás, információnyújtás, tájékoztató tevékenység is fontos részét 

képezte munkánknak. 

Célcsoportjaink: a nők, fogyatékossággal élők, ifjúság, mélyszegénységben élők (romák, 

gyermekek, hátrányos helyzetű településen élők), idősek, családok, gyermeküket egyedül 

nevelő szülők, bármely diszkriminációs indok miatt hátrányos megkülönböztetéssel érintett 

csoportok, személyek, illetve velük foglalkozó civil, illetve önkormányzati szervezetek, 

intézmények egyaránt, for-profit szféra szereplői, Vas megyében élő állampolgárok - többségi 

társadalom tagjai. 

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CsEÖH) állandó szolgáltatásai: 

 Hétköznapokon ügyfélfogadás (heti 23 órában) H-Cs 10-15 P 10-13 

 A célcsoport részére ingyenes E-pont, wi-fi működtetése 

 Tanácsadás, információnyújtás 

 Esély Órák – interaktív előítélet lebontó foglalkozások megvalósítása köznevelési    

intézményekben, nyári táborokban 

 közösségi tér díjmentes biztosítása szakmai profilba illő rendezvény esetén 

 Jeles napokhoz kapcsolódó programelemek megvalósítása (Idősek Világnapja, 

Fogyatékos Emberek Világnapja, Önkéntesség Világnapja) 

 Érzékenyítő, szemléletformáló rajzpályázat megvalósítása 

 Önkéntes akciók megvalósítása 

 „Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona” cím átadása 
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Esély Órák 

Időpont: 2021-ben folyamatosan, 30 Esély Óra megvalósítása 

Indikátor: 455 fő 

A tevékenység, program tartalmának rövid összefoglalása: 

Az Esély Óra, mint a szemléletformálás egyik leghatékonyabb formája évek óta állandó 

szolgáltatásunk. Fő célkitűzésnek tekintjük, hogy már kisiskolás korban mérsékeljük az 

előítéletek kialakulását, majd a gyermekek, fiatalok tanulmányai során lehetőségeinkhez 

mérten végig kísérjük és tudatosítsuk bennük az elfogadást. További célunk, hogy a 

résztvevő, különböző korosztályú gyermekek és fiatalok megismerjék a fogyatékossággal 

élő emberek speciális élethelyzetét, hiteles személyektől tájékozódjanak a romák 

integrációjáról és befogadásáról, továbbá a generációk közötti együttműködésről.  

Meglátásunk szerint az Esély Órák nagyon jól sikerültek, kiválóan szolgálták szakmai 

céljaink elérését, emellett az iskolák, táborszervezők is nyitottak voltak, nagy 

lelkesedéssel, készséggel fogadtak minket.  

 

Cseöh Infóstand I. – Integrált Családi Nap 

Időpont: 2021. július 2. 

Indikátor: 100 fő 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét kitelepültünk infóstandunkkal nagyobb, frekventált 

helyszíneken megvalósuló rendezvényekre. Célunk a kitelepülés során az érzékenyítés, 

szemléletformálás, információ átadás volt. Az ÉFOÉSZ Vas megyei egyesülete a 

megyeszékhely egyik frekventált városrészén - a Parerdőben - családi délutánt szervezett 

az érdeklődők számára, ennek keretében interaktív játékok, CsEÖH infóstand várta az 

érdeklődőket, melyre családok sokasága érkezett. Standunk információs pultja mellett 

játékos feladatokon keresztül ismerhették meg az érdeklődők a különböző 

fogyatékossággal élő embertársaink helyzetét, mindennapjaik nehézségeit és persze 

örömeit is. A standunkhoz látogatók betakart szemmel ismerhettek fel különböző 

tárgyakat, zöldségeket, gyümölcsöket. Emellett családi rejtvény, valamint „esély rejtvény” 

is várta az érdeklődőket. A kitűnő időjárásnak is köszönhetően többen is látogatták a 

standunkat, vettek részt programelemünkön. Így körülbelül 100 fő részére releváns 

információkat tudtunk átadni szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  

 

Családbarát csomagok eljuttatása vidéki védőnőkhöz 

Időpont: 2021. szeptember-december 

Indikátor: 274 db csomag 

2021. szeptember 1-je óta folyamatosan zajlott a családbarát csomagok védőnőkhöz való 

eljuttatása Vas megyében is. A Családbarát Magyarország Központ egy olyan projektet 

valósított meg, melynek célja a családbarát társadalom fejlesztése, a családi szféra 

társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött szerepének tudatosítása. A projekt 

keretében a Családbarát Magyarország Központ a 2021. július 1-jével már megszületett és 

a még 2021. december 31-ig születendő - főként hátrányos helyzetű - gyermekek számára 

hasznos tárgyakat tartalmazó csomagokat állított össze, hogy a gyermekek megszületését 

követően támogatást nyújtson a családok számára. A csomagok kiosztását a Család, 

Esélyteremtő és Önkéntes Házak hálózatának koordinálásával valósították meg. 
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Cseöh Infóstand II. – Együtt élünk rendezvényhét 

Időpont: 2021. október 13. 

Indikátor: 125 fő 

A Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete a megyeszékhely egyik frekventált 

városi helyszínén, az AGORA Művelődési és Sportházban szervezett „Együtt élünk” 

elnevezéssel rendezvényhetet az érdeklődők számára, ennek keretében interaktív játékok, 

CsEÖH infóstand várta az érdeklődőket. Standunk információs pultja mellett játékos 

feladatokon keresztül ismerhették meg az érdeklődők a különböző fogyatékossággal élő 

embertársaink helyzetét, mindennapjait. Körülbelül 125 fő részére releváns információkat 

tudtunk átadni szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A kitelepülés alkalmával önkéntes 

segítőket is bevontunk, népszerűsítve ezáltal az önkéntesség kultúráját is.  

 

„Így látom én!” -  érzékenyítő rajzpályázat 

Időpont: 2021. november 25. 

Indikátor: 129 beérkezett pályamű 

A „hagyományoknak” megfelelően a Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

érzékenyítő szándékkal az elmúlt támogatási ciklusban is rajzpályázatot hirdetett Vas 

megyei általános iskolás diákok számára, „Így látom én” címmel.  

A pályaműveket esélyegyenlőség témakörében vártuk Vas megyei köznevelési 

intézményekben tanuló gyermekektől, a romákra, fogyatékossággal élő emberekre, illetve 

az idősebb generáció képviselőire vonatkozóan. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek 

bemutatják, hogyan látják a gyermekek fogyatékossággal élő embertársaik (látás-. 

hallássérültek, mozgássérültek), idősek, roma embertársaik mindennapos életvitelét. Az 

alkotásokat a Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház közösségi terében 

állítottuk ki. A kiállítás több héten keresztül, egészen 2021. december 17-ig megtekinthető 

volt.  

 

Az Év Vas Megyei Önkéntesei 2021. 

Időpont: 2021. december 6. 

Indikátor: nem releváns 

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház az Önkéntesek Világnapjához 

kapcsolódva szervezte meg „Az Év Vas Megyei Önkéntese 2021” programelemet, 

melynek során díjaztuk az év során Vas megyében kiemelkedő önkéntes tevékenységet 

végző személyeket. 

A korábbi időszakban közzétettük pályázati felhívásunkat, melyre megyei civil-, non-, és 

for-profit szervezetek, intézmények, önkormányzatok jelölhettek határidőre kiemelkedő 

önkéntes tevékenységet végző személyeket. A megadott határidőig 5 önkéntes került 

jelölésre. A beérkező jelöléseket a „szakmai zsűri” értékelte, majd kiválasztásra került a 3 

fő díjazni kívánt önkéntes. A díjazott önkénteseket 1-1 szál virággal, ajándékcsomaggal, 

emlékplakettel, valamint ajándékutalvánnyal jutalmaztuk. 
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Királykisasszonyok ás Királyfiak Otthona 2021 - Nyőgér 

Időpont: 2021. december 12. 

Indikátor: 14 fő 

A „Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona” elnevezésű elismerést minden évben az a 

Vas megyei település kapja meg, ahol az előző évhez képest a település népességszámához 

viszonyítva, a legnagyobb mértékű volt az újszülöttek létszámának növekedése. A program 

célja a család szerepének erősítése, a kormányzati családpolitika népszerűsítése, a 

gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozása, hiszen egy település megtartó erejének 

kulcsa a gyermeklétszám növekedésében is rejlik. Az idei évben – 2020-as adatok 

összehasonlítása alapján – Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet a 351 lakost 

számláló Nyőgér község nyerte el, ahol 6 újszülött látta meg a napvilágot. A díjátadás a 

település meghitt, Adventi rendezvényének keretében valósult meg. A 2020-ban született 

gyermekek családjainak képviselőit, valamint a település polgármesterét a Művelődési Ház 

épületébe vártuk. A falu polgármestere kifüggeszthető gravírozott emléktáblát és elismerő 

oklevelet vett át, a családokat 1-1 szál virággal köszöntöttük, a Királykisasszonyok és 

Királyfiak pedig emlékplakettet, emléklapot és ajándékcsomagot kaptak. A járványügyi 

helyzetre való tekintettel szűk körben, az érintett családok képviselői, a település 

polgármestere, vezetése, valamint a CsEÖH munkatársai vettek részt az eseményen, 14 fő. 

A Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona elnevezésű kezdeményezés remek lehetőséget 

kínált számunkra, hogy a családügyi tevékenység mellett, a hátrányos helyzetű településen 

élőket is megszólítsuk. 

3. program: 

Támogatási program neve:  

„Fiatalok a helyi közösségért” – TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01407.  

Támogató:   Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító   
Hatósága 

Támogatás forrása:                         nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama:                  2020.10.01-2021.09.30. 

Támogatás teljes összege:             3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 

   ebből a tárgyévre jutó összeg:   2.102.605 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:  2.102.605 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:   1.460.010 Ft 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi jellegű kiadások:              1.844.110 Ft 

Dologi kiadások:                                  254.014 Ft 

Felhalmozási kiadások:                           4.481 Ft 

Összes kiadás:                                  2.102.605  Ft 

 

A teljes támogatási összegből 2.991.513 Ft került felhasználásra. 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Személyi jellegű költségek: A programban havonta 2 fő dolgozott megbízási jogviszonyban. 

A részükre fizetett megbízási díj és szociális hozzájárulási adója, valamint a programok 

megvalósításakor a célcsoport részére juttatott étkezések és ajándékozás költségei kerültek 

elszámolásra. 

Dologi kiadások: A programok megvalósításához szükséges eszközök, anyagok költségei, 

valamint a megvalósult programok kapcsán előadói díjak, zeneszolgáltatás, fénykép- 

dokumentáció készítésének költségei merültek fel. 

Felhalmozási kiadások: Kisértékű eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A „Fiatalok a helyi közösségért” című projekt programelemei a szabadidő tartalmas, 

élményközpontú eltöltésére irányulnak, közösségfejlesztő, identitástudat fokozó célokat 

szolgálnak. A heti rendszerességű, vagy egy alkalmas szabadidős programok szervezésénél 

prioritás volt, hogy a tervezett céljaink elérését hatékonyan szolgálja, valamint a célcsoport 

számára motiváló jelleggel bírjon, könnyen és térítésmentesen igénybe vehető legyen. A 

programok alkalmasak a társas kapcsolatok erősítésére, identitástudat fokozására és a 

kikapcsolódásra egyaránt. 

 

A program időtartama: 2020. október 1 - 2021. szeptember 30. 

A pályázat keretében a következő programokat szerveztük és valósítottuk meg: 

Klubfoglalkozások, több alkalmas programelemek: 

 Kortárs Klub – Szabadidős foglalkozások 

 Digitális készségfejlesztés – Amatőr E-sport foglalkozások 

 „Szurkoljunk együtt!” 

 „Nem vagy egyedül!” - az iskolai kortárs kiközösítés, illetve bullying ellenes 

közösségfejlesztő tevékenység  

 „Kortárs, mozdulj!” 

Rendezvények: 

 „Keresd a teret!” 

 Roma ki mit tud? 

 Nyárbúcsúztató ifjúsági délután az Óperint utcában 

 „Szombathely, szeretlek!” – ifjúsági helytörténeti vetélkedő 

 

 

Kortárs Klub – Szabadidős foglalkozások 

Időpont: 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. között heti rendszerességgel keddenként 

került megtartásra. 

Indikátor: 15 fő alkalmanként 
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Az Óperint utcai közösségi terekbe bejáró fiatalok számára heti rendszerességgel – a nyári 

időszakot leszámítva - szabadidős foglalkozásokat szervezünk, különböző tematikák 

alapján. A programsorozat elsődleges célja a fialok körében a közösségfejlesztés, az 

iskolaidőn túli készség és képességfejlesztés (önismeret, társismeret), az érzékenyítés, 

valamint az önkéntesség kultúrájának a népszerűsítése. Mindezt gyakorlati ismeretek 

átadásával, nemformális pedagógiai eszközök alkalmazásával tudtuk elérni. 

 

Digitális készségfejlesztés – Amatőr E-sport foglalkozások 

Időpont: 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. között heti rendszerességgel  

Indikátor: 15 fő alkalmanként 

Az Óperint utcai közösségi terekbe bejáró fiatalok, többnyire hátrányos helyzetű fiatalok 

számára heti rendszerességgel – a nyári időszakot leszámítva – közösségi élményeken 

alapuló, a szabadidő védett környezetben történő eltöltését elősegítő, digitális 

készségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk. A programsorozat elsődleges célja a fiatalok 

körében a közösségi mobilizálás, kortárskohézió erősítése, illetve az iskolaidőn túli 

készség és képességfejlesztés, kiemelten a digitális készségeik, kompetenciáik erősítése. 

Mindezt gyakorlati ismeretek átadásával, nemformális pedagógiai eszközök 

alkalmazásával tudtuk elérni.  

 

„Nem vagy egyedül!” – Iskolai kortárskiközösítést megelőző foglalkozások 

Időpont: 2021. szeptembere – 9 alkalommal 

Indikátor: 15 fő alkalmanként 

Az interaktív foglalkozásokat a témában jártas szakember, egészségfejlesztő 

szakpszichológus tartotta. A foglalkozás célja a témával kapcsolatos releváns információk 

átadása, figyelemfelkeltés, szemléletformálás, osztályközösségek kohéziójának erősítése. 

A foglalkozásokat Szombathelyi általános iskolák felső tagozataiban, valamint 

Szombathelyi középiskolákban kívántuk megvalósítani, rendhagyó osztályfőnöki Órák 

keretein belül. 

 

„Szurkoljunk együtt!” – II. alkalom 

Időpont: 2021. június 15. 

Indikátor: 20 fő 

Az Óperint utcai közösségi térben Szombathelyi fiatalok számára közös meccsnézések – 

elsősorban a Magyar Labdarúgó Válogatott mérkőzéseinek - megtekintését terveztük. 

Lehetőséget kívántunk biztosítani a nehezebb anyagi körülmények között élő fiatalok 

számára is, hogy biztonságos, ingerekben gazdag, „fogyasztási kényszer” mentes 

környezetben tölthessék el szabadidejüket, élhessék át a közös szurkolás élményét 

kortársaikkal. Második alkalommal a Portugália-Magyarország EB csoportmérkőzést 

tekintettük meg. A szurkolás élményének fokozásához a résztvevő fiatalok számára pizzát 

biztosítottunk. 
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„Szurkoljunk együtt!” – III. alkalom 

Időpont: 2021. június 23. 

Indikátor: 20 fő 

Az Óperint utcai közösségi térben Szombathelyi fiatalok számára közös meccsnézések – 

elsősorban a Magyar Labdarúgó Válogatott mérkőzéseinek - megtekintését terveztük. 

Lehetőséget kívántunk biztosítani a nehezebb anyagi körülmények között élő fiatalok 

számára is, hogy biztonságos, ingerekben gazdag, „fogyasztási kényszer” mentes 

környezetben tölthessék el szabadidejüket, élhessék át a közös szurkolás élményét 

kortársaikkal. Harmadik alkalommal a Németország-Magyarország EB csoportmérkőzést 

tekintettük meg. A szurkolás élményének fokozásához a résztvevő fiatalok számára pizzát 

biztosítottunk. 

 

„Kortárs mozdulj!” – I. alkalom 

Időpont: 2021. július 15. 

Indikátor: 20 fő 

Szemléletformáló, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló sportrendezvényt, 

páros csocsó bajnokságot szerveztünk a nyári szünidőben, melyek során roma, illetve nem 

roma nemzetiségű fiatalok integrált csapatokban mérhették össze tudásukat. Az esemény 

helyszíne az Óperint utca 1. szám alatt található közösségi tér volt. A programelem 

másodlagos célja a fiatalok körében kortárskohézió erősítése, az elfogadó attitűd 

kialakítása volt a roma nemzetiségű fiatalok irányába. A sportprogramokon résztvevő 

csapatokat a rendezvények végén oklevelekkel, érmekkel, ajándékcsomagokkal 

jutalmaztuk, emellett a rendezvényt közös pizza elfogyasztása zárta.  

 

„Kortárs mozdulj!” – II. alkalom 

Időpont: 2021. július 20. 

Indikátor: 20 fő 

Szemléletformáló, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló sportrendezvényt, 

páros asztalitenisz bajnokságot szerveztünk a nyári szünidőben, melyek során roma, illetve 

nem roma nemzetiségű fiatalok integrált csapatokban mérhették össze tudásukat. Az 

esemény helyszíne az Óperint utca 1. szám alatt található közösségi tér volt. A 

programelem másodlagos célja a fiatalok körében kortárskohézió erősítése, az elfogadó 

attitűd kialakítása volt a roma nemzetiségű fiatalok irányába. A sportprogramokon 

résztvevő csapatokat a rendezvények végén oklevelekkel, érmekkel, ajándékcsomagokkal 

jutalmaztuk, emellett a rendezvényt közös pizza elfogyasztása zárta.  

 

Nyárbúcsúztató ifjúsági délután 

Időpont: 2021. augusztus 30. 

Indikátor: 36 fő 

Nyárbúcsúztató Ifjúsági Délutánt szerveztünk. A fiatalok ügyességi vetélkedőkön vettek 

részt, valamint kézműves sarok került kialakításra, ahol arcfestés, gyöngyfűzés, festés 

feladatokban próbálhatták ki magukat az érdeklődők. Palacsinta és pizza partit tartottunk. 

A jól sikerült délutánt egy zenei fellépő zárta. 
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„Szombathely, szeretlek!” – Helytörténeti vetélkedő 

Időpont: 2021. szeptember 20. 

Indikátor: 32 fő 

„Szombathely Szeretlek!” címmel helytörténeti vetélkedőt tartottunk. A vetélkedő feladatai 

mind Szombathely városához kötődtek, például épületek, híres emberek felismerése, 

ezekkel is erősítve a szombathelyi identitást. A vetélkedőre 5 csapat jelentkezett, 4-4 fővel. 

Minden résztvevő oklevelet kapott, az első három helyezett pedig ajándékutalványban 

részesült. 

 

„Roma ki mit tud”  

Időpont: 2021. szeptember 27. 

Indikátor: 20 fő 

A rendezvénnyel azon fiatalokat próbáltuk megszólítani, akik szerették volna bemutatni 

értékeiket, tehetségüket, esetlegesen hagyományaikat. Hét fiatal jelentkezett, akik öt 

műsorszámban, elsősorban zenei produkciókkal, léptek fel. A műsorszámokat zsűri 

értékelte, minden fellépő oklevélben, és ajándékutalványban részesült. A jó hangulatú 

rendezvényt közös pizzafogyasztás zárta. 

 

4. program: 

Támogatási program neve:  

„Tegyünk együtt az elfogadásért” – támogatás a Forrásközpont Közhasznú Alapítvány 
2021. évi működéséhez  

Támogató:   Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás forrása:                         önkormányzati támogatás 

Támogatás időtartama:                  2021.01.01-2021.12.31. 

Támogatás teljes összege:               400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 

   ebből a tárgyévre jutó összeg:     400.000 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:    400.000 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:                 0 Ft  

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi jellegű kiadások:                  201.062 Ft 

Dologi kiadások:                                     99.354 Ft 

Felhalmozási kiadások:                          99.584 Ft 

Összes kiadás:                                      400.000  Ft 

 

A teljes támogatási összeg felhasználásra került. 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Személyi jellegű költségek: A programban megbízási díjak és járulékai, valamint a célcsoport 

részére a programokon biztosított étkezés került elszámolásra. 

Dologi kiadások: A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok, irodaszerek, valamint 1 

db Roll-Up került beszerzésre.  

Felhalmozási kiadások: Kisértékű eszközbeszerzések: A hátrányos helyzetű fiatalok által 

használt közösségi térbe 2 db babzsákfotel és 1 db dartstábla került beszerzésre. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A pályázat megvalósítását indokló szükséglet többek között, hogy a köznevelési 

intézményekben tanuló ép fiatalok kevésbé rendelkeznek gyakorlati ismeretekkel 

fogyatékossággal élő embertársaikat illetően. Minél fiatalabb korban – integrált formában, 

érintettek bevonásával, tapasztalati úton - ismerkednek meg a hátrányos helyzetű embertársaik 

mindennapjaival, annál inkább erősödhet bennük később az elfogadás, a tolerancia érzése.  

Továbbá a projekt elsődleges célcsoportja, az Óperint utcai közösségi terekbe bejáró fiatalok, 

jelentős része hátrányos helyzetű, elsősorban roma nemzetiségű, ingerszegény családi 

környezetből származik. A számukra szervezett programelemek kiemelt jelentőséggel bírnak, 

hiszen lehetőségük nyílik iskolaidőn túli készség – és képességfejlesztésre, valamint a 

kortárskohézió erősítésére egyaránt. Emellett meg kívántuk teremteni annak a feltételét, hogy 

szabadidejük tartalmas és hasznos eltöltésének lehetősége megteremtődjön, a deviáns 

viselkedési formák (alkoholfogyasztás, szerhasználat) kialakulásának lehetősége 

minimalizálódjon.  

Az egyes szemléletformáló rendezvények foglalkozásának vezetésében szociális 

szakemberek, érintettek (látássérültek, hallássérültek, mozgássérültek) aktívan részt vettek, 

illetve érdekvédelmet ellátó civil szervezetek (SzMJV Nyugdíjas Szövetsége Képviselete, 

Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete, Összetartás SE) is bevonásra kerültek. 

 

A pályázat keretein belül megvalósított programelemek: 

Mutasd magad! 

2021. október 16-án „Mutasd magad” elnevezésű érzékenyítő délutánt szerveztünk az Óperint 

utca 1. szám alatt található közösségi terünkbe járó fiatalok számára. A résztvevők 

hallássérült embertársuk élettörténetét hallgathatták meg, ismerkedhettek meg 

mindennapjaival, nehézségeivel egy kisvideó formájában. Ezután betekintést nyerhettek a 

jelnyelvi kultúra világába, elsajátíthatták a jelnyelv alapjait, például a keresztnevükkel 

kapcsolatban. A programot jelnyelvi tolmács segítette, aki szintén releváns információkat 

osztott meg a diákokkal. A rendezvényen 18 fő vett részt.  

 

Láthatatlan vacsora                                                                                                                                                                        

Együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületével valósítottuk meg a 

„Láthatatlan vacsora” elnevezésű előítélet lebontó, szemléletformáló programunkat közösségi 

terünkben, középiskolás fiatalok számára. Az eseményekkel elsődleges célunk az volt, hogy a 

nem látássérült személyek is átéljék, átérezzék a mindannyiunk életének egyik fontos részét 

képező, napi rendszerességgel megvalósuló tevékenységét, az étkezést, látássérült 

embertársaink aspektusából. A rendezvény 2021. november 15-én került megvalósításra. A 
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„vacsoravendégek” fogadása, kiszolgálása önkéntes segítők bevonásával történt. A 

rendezvény első felében Nagy Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületének 

alelnöke adott át releváns információkat a látássérült emberek mindennapjairól. Bemutatásra 

került a fehérbot, a vakok órája, valamint a helyes vakvezetésről is szó esett. Ezután a 

ráhangolódó, közösségépítő játékok során szemtakaróval elfedtük a résztvevők szemeit. Ezt 

követően – már betakart szemmel – visszakísértük őket a közben megterített asztalokhoz, 

majd a látássérült személyek iránymutatásaival megtörtént a kétfogásos vacsora 

elfogyasztása. Ezt követően reflektáló beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők 

megoszthatták tapasztalataikat, feltehették kérdéseiket. A rendezvényen összesen 20 fő vett 

részt.  

 

MozgásTér 

2021. november 16-án „Mozgás Tér” elnevezéssel érzékenyítő délutánt szerveztünk a 

Szombathelyi Németh Pál Kollégium diákjai számára Óperint utcai közösségi terünkben. A 

résztvevők fogyatékossággal élő embertársaik élettörténetét hallgathatták meg, kisfilmek 

keretében ismerkedhettek meg mindennapjaikkal, nehézségeikkel. Ezután betekintést 

nyerhettek a mozgássérültek sportolási lehetőségeinek világába. Kipróbálhatták többek között 

a kerekesszékes csocsót, valamint a kerekesszékes asztaliteniszt egyaránt. A rendezvényen 18 

fő vett részt. 

 

Rád hagyományozom – Advent 

2021. december 7-én, kedd délután többgenerációs kézműves foglalkozással, ügyességi 

vetélkedőkkel, „karácsonyváró” tematikával vártuk az időseket és a fiatalokat. 

A résztvevők hagyományos kézműves technikákat ismerhettek meg, sajátíthattak el.  Az 

idősebb generáció képviselői többek között a fonás, origami kézműves technikák fortélyait 

igyekeztek átadni a fiatalabbaknak, akik rendkívül fogékonyak voltak erre. Ezután a 

generációk közösen karácsonyi ajándéktárgyakat készítettek, melyekkel később a 

szombathelyi idős hajléktalanok otthonának karácsonyfáját díszítették. 

A kézműves foglalkozást megelőzően az idősek karácsonyi történeteket adtak elő a 

fiataloknak, de színesítette a délutánt „generációs vetélkedő” is. Végül pedig közös 

„karácsonyváró” énekléssel zárult a rendezvény. 

A programon 20 fő vett részt, kiválóan szolgálta az idősebb korosztály által hordozott értékes 

tudás és tapasztalat megőrzését, hozzájárult a generációk közötti együttműködés erősítéséhez. 

 

5. (program) támogatás: 

Támogatási program neve:  

Flextronics International Kft támogatása  

Támogató:                                              Flextronics International Kft 

Támogatás forrása:                              más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:                       nincs meghatározva 

Támogatás teljes összege:                  50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 

   ebből a tárgyévre jutó összeg:        23.013 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:       23.013 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:                  0 Ft  
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi jellegű kiadások:                      7.260 Ft 

Dologi kiadások:                                     15.753 Ft 

Felhalmozási kiadások:                                   0 Ft 

Összes kiadás:                                         23.013  Ft 

A teljes támogatási összeg felhasználásra került. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Személyi jellegű költségek: Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás  

Dologi kiadások: A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok, telefon- és postaköltség, 

bankköltségek kerültek elszámolásra. 

 

6. (program) támogatás: 

Támogatási program neve:   

                                      Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft támogatása  

Támogató:                                         Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft  

Támogatás forrása:                          más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:                   nincs meghatározva 

Támogatás teljes összege:                  1.666.500 Ft vissza nem térítendő támogatás 

   ebből a tárgyévre jutó összeg:          78.326 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:         78.326 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:                    0 Ft  

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 

Személyi jellegű kiadások:                    69.000 Ft 

Dologi kiadások:                                       9.326 Ft 

Felhalmozási kiadások:                                   0 Ft 

Összes kiadás:                                        78.326  Ft 

 

Az előző években felhasznált összeg 1.086.140 Ft, 2021. évben 78.326 Ft, következő évre 

elhatárolt bevétel: 502.034 Ft. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Személyi jellegű költségek: A támogatásból 1 fő alkalmazott részére történ béren kívüli 

juttatás kifizetése és adóvonzata.  

Dologi kiadások: A szervezet működéséhez szükséges kiadások, egyéb eszközbeszerzés, 

telefon- és bankköltség került elszámolásra.  
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7. (program) támogatás: 

Támogatási program neve:  

2020. évben kapott személyi jövedelemadó 1 %-ából származó támogatás  

Támogatás teljes összege:                                  94.461 Ft  

   ebből a 2020. évben felhasznált összeg:            428 Ft 

   tárgyévben felhasznált összeg:                       94.033 Ft 

   tárgyévben folyósított összeg:                                  0 Ft  

 

A felhasználás részletezése: 

Alapcél szerinti felhasználás:                    77.155 Ft 

Működésre felhasznált:                             16.878 Ft 

Összes kiadás:                                             94.033 Ft 

 

A teljes támogatási összeg felhasználásra került. 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Alapcél szerinti felhasználás: A támogatásból a célcsoport – a közösségi terekben 

rendszeresen bejáró hátrányos helyzetű fiatalok – részére vásároltunk 3 db Xbox játékot, 

valamint Mikulás csomagokkal ajándékoztuk meg őket.  

Működésre fordított felhasználás: irodaszerek beszerzése, valamint bankköltségek kerültek 

elszámolásra. 

 

8. (program) támogatás: 

Támogatási program neve:  

2021. évben kapott személyi jövedelemadó 1 %-ából származó támogatás  

Támogatás teljes összege:                                  88.996 Ft  

   tárgyévben felhasznált összeg:                         1.172 Ft 

   következő évre elhatárolt támogatás:           87.824 Ft  

 

A felhasználás részletezése: 

Alapcél szerinti felhasználás:                                     0 Ft 

Működésre felhasznált:                                      1.172 Ft 

Összes kiadás:                                                      1.172 Ft 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Alapcél szerinti felhasználás: nem volt 

Működésre fordított felhasználás: bankköltségek 

A következő évben felhasználható összeg: 87.824 Ft.  

 

 

VI. Tájékoztató adatok  
 

Az alapítvány 2021. évre vonatkozóan könyvvizsgálatra nem volt kötelezett, könyvvizsgálat 

nem történt. 

 

Az alapítvány vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj, valamint előleg és kölcsön kifizetése 

nem történt. 

 

 

Szombathely, 2022. április 21. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Németh Klára 

              Forrásközpont Közhasznú Alapítvány  

                                                  Kuratórium elnöke     


