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I. A Szolnoki ldftsek Otthonaiban Elflkirt ds Dolgozdkirt Alapftvdny alupadatai

1.1. Ndv:

1.2. KepviselS:

L3. Szdkhely:

1.4. Levelezdsi cim:

1.5, Ad6szdm:

L6. Krizhasznilsdgi foknzat:

Szalnoki lddsek Otthonaiban Elflkdrt ds
Dolgozhkdrt AlaplndnY

Buru Gyorgtnd

5000 Szolnok, Kadn KdrolY u. 20.

5000 Szolnok, Kadn KdrolY u. 20.
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Kozhasznil szervezet

1.7. Nyilvdntartdsbavdteli vdgz,is szdma: 88/
lrelte: 2001' iillius 1 l '

1.8. Kozhaszntisagi vdgzds szama; Pk.62.790/2001/30. szdm
hatdlya: 2)}Biilnius 05..

1.9. A szervezet cdlja, tevdkenysdge: szocidlis tevdkenysdg, csalddsegitds,
idri s kor itak go ndo z ds a



A Szolnoki ldftsek otthonaiban Effkert ds Dolgoztikdrt Alapitvdny 2012' dvi

s uimvite li b es zdmo l6i a

MERLEG

ESZKOZOK (aktivrlk)

A.) BEFEKTETETT ESZKOZOK

L lmmateri6lis javak
IL T6rgyi eszkozdk
III. Befektetett pdnztigyi eszkozok
IV. Befektetett eszkozok
drtdkhelyesbit6se

B.) FORGOESZKoZ6K
I. K6szletek
IL Kovetel6sek
III. Ertdkpapirok
IV. Pdnzeszkdzok

c.) AKTIV IDoBELI ELHATAROLASOK

ESZK6Z6K OSSZESBN

FORRASOK (passzivik)

D.) sAJAr r6KE
I. Indul6 toke
IL Tokevfltoz6s
IIL Lekotott tartal6k
IV. Ert6kel6si tartaldk
V. T6rgy6vi eredm6ny kOzhasznri tev.
VL Targydvi eredm6ny vitllalkoz6si tev'

E.) CELTARTALEKOK

F,) KOTELEZETTSEGEK
L Hosszri lej6ratri kdtelezettsegek
II. Rovid lej6rat6 kotelezettsegek

G.) PASSZIV D6epLI ELHATAROLASOK

FORRASOK OSSZBSEN

ezer Ft

822

822

822

ezer Ft

757

822
65

822



EREDMENYLEVEZETES

A.)0sszes kiizhasznri tev6kenys6g bev6tele

I. Pdnztigyileg rendezett bev6telek

1. Kozhaiznri cdhi mukodesre kapott t6mogat6s

a.) alaPitotol
b.) kozPonti kdltsdgvetdstol
c.) helYi onkorm6nYzattol
d.) egYdb

2. P 6ly inali uton elnyert t6mogat6s

S . f o tttuttnu tevdkenys 6 gb6 I szirmazb bevdtel

4. Tagdijbol szirmazo bevetel

5. Egy6b bevetel

II. P6nzbev6telt nem jelento bev6telek

B.)Vfllalkozfsi tev6kenys6g hev6tele

1. Nem cdlszerinti (vdllalkoz6si) bevdtel

2.Egydb cdl szerinti tevdkenysdg bevdtele

C.) Tdnyleges Pdnzbev6telek

D.) P6nzbevdtelt nem jelentf bev6telek

E.) Kiizhasznri tevdkenysdg rfforditdsai

I . Rdfordit6skdnt drvdnyesitheto kiad6sok

2. R6fordit6st jelento eszkdzvfltozAsok

3. R6forditdst jelento elsz6mol6sok
4. Rdfordit6skdnt nem drvdnyesitheto kiad6sok

F.) Vrillatkozisi tev6kenys6g eredm6nye

1 . Anyagiellegti rdforditrisok
2, Szemdlyi jellegii riforditdsok

3. Ert6kcsokkendsi leir6s
4. Egy6b r6fordit6sok
5. Pdnziigyi mriveletek rffordit6sai
6. Rendkiviili rffordit6sok

G.) Kiizhasznri tev6kenys6g eredm6ny

1. T6rgydv PdnziigYi eredmdnYe

2, Nem penzben realizdlt eredmdnY

H.) Vfllatkozfsi tev6kenys6g eredmdnye

I.) Osszes PdnziigYi eredm6nY
J.) Nem pdnzben realizr{lt eredm6ny

K.) Addlizet6si kiitelezetts69
l.i VeUaU<oz6i tevdkenysdg tirgy $viaddzott eredm6nye

ezer Ft
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3. A Szolnoki ldftsek oahonaiban Elflkdrt ds Dolgozdkdrt Atapitvdny kimutatdsa a

2012. dvhen kapott tdmogatdsokrdl

Megnevez6s

1. KdzPonti kolts6gvet6si szerv
(SZJA r%-a)

2. Elktilonitett 611ami PenzalaP

3. HelYi OnkormanYzatds szervei

4. Kisebbs6gi telepiildsi dnkormanyzat

5. Telepiildsi 0nkormanyzat tiirsul6s

6. Mag6nszem6lYek

7. C6gek, v6llalkoz6sok

8. P6lyhzati t6mogat6s

Osszesen:

Ezer Ft

266

1227

1 1

950



4. A Szolnoki ldftsek otthonaibqn Elflkdrt ds Dotgoztikdrt Alapitvdny kimututrisu a

2 0 1 2. dv b e n k ap o tt kii lts d gv et d s i t dmo g atds felh as zn dl tis dr 6 I

Megnevez6s Ezer Ft

2012 evben az Alapitvfnynak nem volt megnyertpiiyilzata'



5. A Szolnoki lddsek otthonaiban El6k6rt 6s Dolgoz6k6rt Alapitvdny kimutatisa a

2012. 6vi vagyon felhasznflis{r6l

2012.6vi besz6molo

Bevdtel alakuldsa:

Bev6tel tisszesen:

Kiadtis alakuhisil:

Kiadfs fisszesen:

AlupitvdnY 2012. dvi eredmdnYe:

Bevdtel: 4.318.126,-
Kiadtis: 3.496.252,-
Egyenleg: 821.874,-

Indulf tfke: - 65'000,'Ft
2011. 6vi eredmdnY: 756'974'-Ft

65.000,- Ft
3.023.929,- Ft

961.000,-  Ft
265.732,-Ft

2.465,-Ft

4.318.126,- Ft

570,- Ft
3.026.354,-Ft

206.406,-Ft
470,-Ft

22.368,-Ft
2.362,-Ft

237.722,F t

3.496.252,, -Ft

A zaz : h d ts zri zd tv e n h at e ze r - k il e n c s zdzh e tv e n n d gy fo r int .
Alap{ndnyunk a I203-as bevallds alapidn tgyiti1t{tett b.evallds benytijtdsdra kotelezett'

Atapindnyunk 2012. 6vre vonatkoz,an miriin adatszolgdltatdsi kotelezettstigdt teljes{ten'

Szolnok,201 3.02. I  5.



6, A Szolnoki lddsek Otthonaiban Elfikdrt ds Dolgozdkdrt Alapitvdny cdl szerinti
j uttatds ainak kimutatds a

A beszdmol1ban megjelolt tdmogatdsok mind az Alap{ndny dltal kapott tdmogatdsokbol

kerillt ek el szdmol dsr a.



7. A kiirponti kiiksdgvetdsi szervtcil, az elkiildnftett dllami pdnzalaptril, a helyi
1nkormdnyzattdl, a kisebbsdgi tetepiilisi tinkormdnyzattril, a telepiildsi iinkormd:nyzatok
trirsuhrtsdtdl, oz egisadgbiztositrisi iinkormdnyzatttil ds mindezek szerveitffil kapott
tdmo gatds mirtdkdnek kimutatdsa

A Szolnoki ldrisek Otthonaiban Elflkert ds Dolgoz6kdrt Alap{tvdny 2012. ,ivben jelen jelentds

4. pontjaban felsoroltakon kivill nem rdszestilt tdmogatdsban koltsdgvetdsi szervtdl,
etkUlAnitett atlami pdnzalaptdl, a helyi r)nkormanyzatt6l, a kisebbsdgi teleptildsi
dnkormdnyzatt1l, a telepiildsi onkormdnyzatok tdrsuldsdthl, az egdszsdgbiztosltdsi
onkormdnyzattil 6 s mindezek s zerve itdl.



8. A Szolnoki ldfsek Otthonaiban Elflkdrt ds Dolgozdkdrt Alaptndnyvezetf
tis zt s d gv is e I 6in e k ny rtj t o tt j utt at ds o k d rt d k d n e k, il I e tv e t) s s ze g d n e k kimut at ds a

A Szolnoki ldrisek Otthonaiban Ekikdrt ds Dolgozdkdrt Alap{tvany 201 2. tlvben nem nyiljtott
sem pdnzbeli, sem termdszetbeni iuttatdst vezet6 tisztsd gviselSinek.

1 0



9. A Szolnoki ldfisek Otthonuiban Elflkdrt ds Dolgozdkdrt Alapitvdny 2012. dvi kdzhasznil
tev d kenys d gd ne k tsrtalmi beszdmo k5i a

20 I 2.dvben vdgrehajtott tev6kenysdgeink:

Kiiziiss6qteremtd tev6kenys6s: Az alapitvdnynak vannak 6lland6, minden 6vben

visszatdro programjai, amelyeknek elsodleges celjuk a bentlak6sos otthonokban 616

idosek elszigeteloddsdnek csokkentdse, Ilyen tevdkenysdgeink a ktilonfdle szabadidos

programok szervezdse (pl szinhhzlittogatds, n6ta ddlut6non valo rdszvdtel. Az

alapitv6nyunk 2005-ben piiydzati forrdsbol magasitott 6gy6sok kialakit6s6ra kapott

t6mogatdst, amely lehet6vd teszi az idosodo bentlak6knak is a kertdszkeddst. A

program a Robi-kert projekt elnevez6st kapta, amelyet az6ta is minden tavasszal

folytatunk 6s az idoseknek az Alapitv6ny vetomagvak biaosit6s6val teszi lehetovd a

kerteszkeddst. Az idosek r6szdre az ev na gyobb i.innepi esemdn yeire p 1. Farsan g,

Any6k napja, Idosek Napja rendezvdnyt szervezttnk, gyerekcsoportokat 6s

onkdnteseket hivtunk meg, akik mtisorral kedveskedtek a bentlakoknak. Ezentril

,,Csal6di Kardcsony" cimen minden 6vben bensosdges musorral egybekotott i.innepi

alkalmat szoktunk szervezni mindhfrom otthonban'

A dolgozok rdszere minden evben a Szocidlis Munka Napja alkalmdbol intdzm6nyi

bdlt szoktunk szervezni, amelyhez az Alapitv6ny is t6mogat6st nyujt'

Pflvrizati forrds.ok: A ptiydzatok figyeldsdt, megir6sdt 6s lebonyolit6sal:

folyamatosan vegezi a kolldgano, bdr a phlydzati lehetosdgek egyre szukiilnek az:

idoseket t6mogato civilszervezetek r6sz6re'

Civil ka pcsolatok 6pit6 se: Ebben az evben a civil kapcsolataink legh atdkonyabtr

egytittmukddese a vdrosban mrikodo Onkdntes Centrummal volt, amely sorart

mindhdrom bentlakdsos otthonunkba folyamatosan tudtunk fogadni onkdntesekeL Eir'

a kapcsolat hosszir tfvri egyiittmukoddst alapozott meg, amely szinesitette a bentlakoll

h6tkoznapjait, valamint a kdnnyitett az otthonokban dolgoz6 n6v6rek 6s

foglalkoztat6k napi teenddin is.

Szakmai tanulmdnyrit: Evek 6ta j61 mukodo szakmai kapcsolat 6s tapasztalatszerze:;

alakult ki a Filnorszdgban mukddo Hausjarvi Onkormdnyzat idosek otthondval. lt

finn kolldg6k mar kdt alkalommal voltak ndlunk szakmai tapasztalatcserdre ds az iden

az Alapitvdny 6ltal t6mogatott idosek otthonaiban dolgozo munkatfrsakat is

visszahivt6k. A szakmai tanulm6nyut kolts6g eihez az Alapitvdny is hozz6j6rult.

Id6sek Napja: Az Alapitvhny az iddn aj6nd6kkal 6s kulturAlis musor szervez6seve,l

emldkezett meg a bentlakdsos otthonokban dlo idosekrol'

1 1



A Szolnoki lddsek Otthonaiban Ekikdrt ds Dolgoz1kdrt Alapfndny Kuratdriuma 2013. dv
mdjus hd 3 L napi illdsdn elfogadta a 20I2. dvi tevdkenysdgrdl kdszlilt kozhasznilsdgi jelentdst.
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