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A Szolnoki ldfisek Otthonaiban Etokirt ds
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4. A Szolnoki ldflsek Otthonaiban El6*drt ds Dolgouikdrt Alapitvdny kimutatdsa a

2 0 I 3. dv b e n k ap ott kd lts d gv etds' i tdmo g atds felh as zn dlds dr 6 I

Megnevez6s Ezer Ft

2013 6vben az Alapitvfuynak nem voh. megnyertpttlylrzata.



5. A Szolnoki lddsek Otthonaiban Et6k6rt 6s Dolgozdk6rt Alapitvrflny kimutatisa a

2013. 6vi vagyon felhasznfhisir6l

2013.6vi besz6mol6

Bevdtel alakuldsa:

Bev6tel iisszesen:

Kiadds alakuldsa:

Kiadis iisszesen:

Alapitvdny 2013. dvi eredmdnYe:

Bevdtel: 1.608.854,-
Kiadds: 131.972,'

Egtenleg: 1.476.882'-

Indutd tfke: - 65.000,'Ft
2013. dvi eredminY: 1.411.882,-Ft

65.000,- Ft
7 56.874,- Ft
450.000,- Ft
293.492,-Ft

288,-Ft
43.200,Ft

1.608.854,- Ft

114.300,- Ft
3.000,-Ft

14.672,-Ft

131.972, -Ft

Azaz: e gymitlid -ndgt s ztiztize n e gy ezer-ny o lcs zdzny olcv an kettd fo rint
,a,iapwTryunk a pt{-l e-as beialtds alapjdn egtszeriisitett bevttllds benyujtdsdra kotelezett.

Alipindiyunk 2013. ,ivre vonatkozdan minden adatszolgdltatdsi kotelezettsdgdt teliesltett.



6. A Szolnoki ldfsek Otthonaiban Etfkdrt tis Dolgoztikdrt Atapfndny cil szerinti
j uttatds ainak kimutatds a

Az Alap{ndnynak 2013-ban nem volt cdl szerinti juttatdsa.



7. A kdzponti khksigvetdsi szervtdl, az elkiilhnltett
dn k o rmdny zattd l, a kis e b b s i gi te I ep iil d s i ii n ko rmdny za

nrtrsuhfrstfitdt, az egisaigbiztositrf;si hnkormdnyzattdl
turtmo g atds mi rti kdn e k kimut at ds a

A Szolnoki ldflsek Otthonaiban El1lnrt ds Dolgozdkdrt A

4. pontjdban felsoroltakon kivill nern rdszesiilt td

elhalaniten dllami pdnzalapt1l, a helyi

Tnkormdnyzattdl, a teleptildsi dnkormdnyzatok

onkormdnyzatt 6l d s minde ze k s z erv e it 6 I.

dhami pdnzalaptdl, a helYi
a telep iilisi iinkormdnyzatoh

ds mindezek szerveit(;l kapott

20 I 3. dvben jelen jelentds
kr)ltsdgvetdsi szervtdl,

tdl, a kisebbsegi telepiildsi
dsdtdl, az egdszsdgbiztositdsi



A Szolnoki ldfisek Otthonaiban EUnArt ds Dotgoaikdrt
tisztsdgyiselfiineh ny rtjtufi j uttatdsok irtdkdnek, illetve

A Szolnoki Iddsek Otthonaiban EtdkLrr ds Dolgozdkdrt A
sem p,inzbeli, sem termdszetbeni iuttatdst vezetf tisztstigvisel

l0

kimutatasa

2013. dvben nem nyiljtott



A Szolnoki Iddsek Otthonaiban El'trkirt ds Dolgozrikdrt Alupftvdny 2013. dvi kdzhasznfi
tev d keny s d gdn e k tarta lmi b es zdmo ldj a

20 I 3.6vben vdgrehajtott tevdkenysdgeink:

'Azalapitv6nynakvannak6l1and6,mindendvben
visszatdro programjai, amelyeknek elsodleges celjuk a bentlakdsos otthonokban elo idosek

elszigeteloddsdnek csrikkentdse. Ilyen tevdkenysdgeink a kiilonfdle szabadidos programok

szervezdse (p1. szinh6zl6togat6s, nota d6lut6non val6 rdszvdtel. Az alapitvdnyunk 2005-ben

palyi,zali fondsb6l magasitott 6gydsoh kialakitds6ra kapott t6mogatSst, amely lehetovd teszi

az id6sod6 bentlak6knak is a kert6szkeddst. A program a Robi-kert projekt elnevezdst kapta,

amelyet azbta is minden tavasszal fcrlytatunk es az id6seknek az Alapitvdny vetomagvak

biztositdsfval teszi lehetovd a kert.dszkeddst. Az idosek rdszdre 6v nagyobb i.innepi

esem6nyeire pl. Farsang, Any6k napja, Idosek Napja rendezvdrnyt szerveztiink,

gyerekcsoportokat 6s onkdnteseket hivtunk meg, akik musorral kedveskedtek a bentlak6knak.

Ezenttil ,,Csal6di Kardcsony" cimen minden 6vben bensosdges musorral egybekdtdtt iinnepi

alkalmat szoktunk szervezni mindh6rom otthonban.

A dolgoz6k rdszdre minden dvben eL Szoci6lis Munka Napja alkalm6b6l intdzmdnyi b6lt

szoktunk szervezni, amelyhez az Alapitvitny is t6mogat6st nyujt.

A 2013-as ev az Alapitvdny dletdben auvfitozdsok dve volt, mivel uj elndkdt ds uj kurat6riumi

tagokat v6lasztottunk, amely az Alapito okiratunk m6dosit6s6t vonta maga utan. A szi.iksdges

hivatalos iigyek elint6zdse el6g hossz:adalmas volt, ezdrt ebben az evben p5,lyilzati fonfsra

sajnos nem tudtunk benyrijtani progrirpg.kat, de a t6mogat6ink segitsdgdvel a hagyom6nyos

6ves programunk tobbsdgdt igyekezttink szerdnyebben ugyan, de megval6sitani.

2013-ban az Alapitv{ny tdmogatta arz SZKTT ESZI 6ltal szervezett nagyszab6sir megyei

rendezvdnyt a XV. JNSZ megyei Idosotthonok Tal6lkoz6jdt'

2012 ds 2013-as dvben az Alapitv6ny csatlakozott a Szolg6ltat6 Vdros keretein beltil

megrendezett Civil Kavalkddhoz, ah,ol a bentlakdsos otthonok 6ltal nyrijtott szolgdltatdsok

mellett az Alapitvhny tev€kenysdgdt is volt lehetSsdgiink bemutatni.

A 2012-es 2013-as 6vben az Alapitvhny pitlyhzatok figyelesert felelos munkat6rs ktilon

segitsdget nyirjtott az idosek otthonaiban dolgozo munkatdrsak r6szdre az Erzsebet program

keretdben kiir6sra keriilo pillyhzatli lehetosdgek kihaszndl6sdra. Segitett az tirlapok

kitolt6s6ben 6s a piiyinati t6molgatfsok felhaszn6l6sfr6l thiekoztatta a programban

resztvevoket. A szocialis tertileten dolgoz6k nagyon alacsony jdvedelemmel rendelkeznek,

igy ritkan van lehetosdgiik, hogy ny6ron csalddi nyaraldsra nagyobb dsszeget tudjanak

forditani.

l1



A Szolnoki lddsek Otthonaiban El1kdrt ,!s Dolgozokdrt Alapindny Kuratdriuma 2014. dv
mdjus hd 31. napi illiisdn elfugadta a 2013. 6vi tevdkenysdgrril kdszillt k1zhasznusdgi jelentdst.
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