A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-242

2016.ev
A szervezetet nyilvantarto birosag megnevezese:

101 Ffivarosi Torvenyszek
Bekuldd adatai (akinek az ugyfelkapujan kereszti.il a kerelern bekuldesre kerul)
EI6tag

Csaladi nev

Elsa utonev

Viselt nev:

ICsaba

szuletesl nev:

ICsaba

Tovabbi ut6nevek

Anyja neve:

Ivarnagy

szutetesl orszaq neve:

1Magyarorszag

sautetest telepules neve:

~==========================~
....IB_u_d--'ap,_e_st

Szuletesi ideje:

11191610 I-[!IT]-[!ill

ILiila

___.

Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg fabb adatainak meqjelenltese
(Elektronikus kitOites eseten meson - nem (rhat6 - mez6k.)

Neve:

IFelllton Alaphvany

Nyilvantartasi szam:

~-~-I

0 10 10 141419151
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A kettfis konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-242

2016.ev
A szervezetet nyilvfmtart6 bfr6sag meqnevezese:

Targyev:

101 Ffivarosi Torvenyszek

21011161

1

Valassza ki, hogy a beszamolo (es kozhasznusaqi melleklet) az alabbiak kozul melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi szemely szervezeti egyseg (szarmaztatott jogi szemely)

Szervezet neve:

/Feluton Alapftvany
Szervezet szekhelye:
lranyltoszam:

000~

Telepules: IBudapest

~~--------~========~~==~~~~====~

Kozterulet neve: ILiget
Hazszam:

:=1

Kozterulet jellege:

=====""--;-L~e-=-pc=:s::-;6;:'h:-:;:az-::-:-:
--;::====;---':E:::m=-e::-;I~et:
26.

Isor

Ajt6:·'--;:====~

Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Jogi szemely szervezeti egyseg szekhelye:
lranyltoszarn;

DODD

TelepOles:

Kozterulet neve:

KbzterOletjeliege:

Hazszarn:

Nyilvantartasi szam:
(Jogi szemety szervezeti

t.epcsohaz:

Emelet:

Ajt6:

[iliJ-[iliJ-1

egyseg eseteben: "Anyaszervezet',)

1 1 141419151

0 0 0

Bejegyzo hatarozat szama:
(Jogi szemety szervezeti egyseg eseteben:
Jogi szemetty« nyilvanft6 neteroze: szama)

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg adoszarna:
Szervezet I JO~i szernely szervezeti egyseg

::::::,::~:r.::ve:
Keltezes:

IK'

b

~~_~_v_a_c_s_c_s_a_a

~

~

Budapest,

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kuldheto be!
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A kettfis konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFelUton AlapItvany

Az eqyszerusltett eves beszamolo merleqe
EI6z6 ev

(Adatok ezer forintban.)

EI6z6 ev
helyesbitese

Tarqyev

ESZKOZOK (AKTrvAK)
A.

Befektetett eszkozok

96208

86231

96208

86231

19304

26735

7259

6006

IV. Penzeszkozok

12045

20729

Aktfv id6beli elhatarolasok

15477

595

130989

113561

16062

11674

I. immaterialis javak
II. T arqyi eszkozok
III. Befektetett penzUgyi eszkozok
B.

Forg6eszkbzbk
I. kesztete«
II. Kovetelesek
III. Ertekpapfrok

C.

ESZKOZOK OSSZESEN

FORRAsOK (PASSZrVAK)
D.

Sajat t6ke
I. Indul6 t6ke/jegyzett t6ke
II. Tokevaltozas/eredrneny

60

60

10669

16002

5333

-4388

11534

11419

11534

11419

103393

90468

III. t.ekotott tartalek
IV. Ertekelesi tartalek
V. Targr;evi eredrneny alaptevekenyseqbol
(koz asznu tevekenyseqbol)
VI. Tarqyevi erderneny vallalkozasi tevekenyseqbot
E.

Celtartalekok

F.

Kotetezettseqek
I. Hatrasorolt kotelezettseqek
II. Hosszu lejaratU kotelezettseqek
III. Rbvid lejaratu kotelezettseqek

G.

Passzfv id6beli elhatarolasok

FORRAsOK OSSZESEN

130989

Ny.v.:l.0 A nyomtatvany paplr alapon nem kuldhetd be!
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A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
/Fel(iton Alapftvany

Az eqyszerusftett eves beszarnolo eredmenykimutatasa
Alaptevekenyseq
el6z6 ev

1. Ertekesites nett6 arbevetele

el6z6 ev
helyesbftese

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseq

targyev

el6z6 ev

el6z6 ev
helyesbftese

bsszesen

targyev

el6z6 ev

el6z6 ev
helyesbftese

targyev

8097

8076

8097

8076

177 270

178213

177270

178213

108

200

108

200

A. osszes bevetel (1+-2+3+4)

185475

186489

185475

186489

ebb61:kozhasznu tevekenyseq
bevetelei

185475

186489

185475

186489

5. AnyagjeliegO ratorditasok

66498

72 716

66498

72716

6. Szernelyi jeliegO raforditasok

94985

105355

94985

105355

6600

6600

6600

6600

12721

12566

12721

12566

5584

240

5584

240

2. Aktivalt sajat teljesftmenyek
erteke
3. Egyeb bevetelek
ebb61:
- tagdfj,
alapft6t61kapott befizetes
- tamoqatasok
4. Penzugyi mOveletek
bevetelei

ebb61:vezet6 tisztseqviselok
juttatasai
7. Ertekcsokkenesi lefras
8. Egyeb ratordltasok
9. Penzugyi mOveletek
ratordftasai

354

354

B. Osszes rafordltas
(5+6+7+8+9)

180142

190877

180142

190877

ebb61:kozhasznu tevekenyseq
ratordltasai

180142

190877

180142

190877

5333

-4388

5333

-4388

5333

-4388

5333

-4388

C. Adozas el6tti eredmeny
(A-B)
10. Adofizetesi kotelezettseq
D. Targyevi eredmeny (C-l0)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvfmy papir alapon nem kuldheto be!
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A kettfis konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

IFeluton

Alapftvany

Az egyszerOsitett eves beszamolo eredmenykimutatasa
Alaptevekenyseq
el6z6 ev

Tajekoztato

el6z6 ev
helyesbftese

2.

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseq
targyev

el6z6 ev

ef6z6 ev

bsszesen
ef6z6 ev

targyev

betyesoitese

ef6z6 ev
helyesbftese

targyev

adatok

A. Kdzponti koltseqvetesi
tarnoqatas

B. Helyi onkormanyzati
kottseqvetest tamoqatas

35610

31714

35610

31714

8097

8076

8097

8076

120503

135329

120503

135329

155

163

155

163

C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis
alapjaib61, illetve a Kohezios
Alapb61 nyuitott tamoqatas

D. Normatfv tarnoqatas
E. A szernelyi jdvedelamad6
meqhatarozott reszenek ad6z6
rendelkezese szerinti felhaszna
Iasarol sz616 1996. evi CXXVI.
torveny alapjan kiutalt dsszeg

F. Kozszolqaltatasi

bevetel

Konyvvizsgal6i zaradek
Az adatok konyvvizsqalattal

00

ala vannak tamasztva,

Ny.v.:l.0 A nyomtatvany papir alapon nem kuldheto be!
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A kettos konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

~~

;1

PK-242

2016.ev

1. Szervezet IJogi szemely szervezeti egyseg azonosft6 adatai
1.1 Nev: Szervezet
IFEHlitonAlapitvany
I
1.2 Szekhely: Szervezet

00~§]

tranyitoszam;

Telepules:

IBUdapest

Hazszarn:

I

Kozterulet jellege:

Kozterulet neve: luget
I
126.

t.epcsohaz:
I

Emelet:

I

I

Isor

I

I

I

Ajto:

I

I

1.1 Nev: Jogi szemely szervezeti egyseg

l

J

1.2 Szekhely: Jogi szemely szervezeti egyseg

DODD

tranyftoszarn:

Kozterulet neve:
Hazszarn:

I

Telepules:

l

l

J

t.epcschaz:

Kozterulet jellege:
Emelet:

1
I
I
1.3 Bejegyz6 I Jogi szemellye nyilvimft6 hatarozat szama:

I

I

I

I

I

I ~11919141/@El

@0·~·16101018151

1.4 Nyilvantartasi szam: ("Anyaszervezet'j

[illJ-[illJ-1

1.5 Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg adoszama:
1.6 Szervezet IJogi szernely szervezeti egyseg
kepviselojenek neve:

I

Aito:

0 10 10 141419151

[!]@]@]~0@J~~-[!]-@]~

IKovacs Csaba

I

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenyseqek bemutatasa
A Feillton Alapitvany 2016. evnen is a Budapest Fovaros Korrnanyhtvarala altai kiadon joger6s InCikOdesi
engedely a1apjan vegezte a szenvedety- es pszichtatnal belegek alacsonykuszobu, k6,zQrssegi,nappan e.s
atmeneti eJl.arasat,mely ,2:016.junills h6t61 kiegeszult a kiilJltoszert kipr6balo, a megel6zest segito
"Eltereles" szakmal feladatainak ellatasava], Az Alapftvany altai renntanon szoc, intezmenyek, allam! es
onkcrmanyzan feladatokat U~tnak.el az 1993. evi III. Szocialis torveny (Szt.) rendelkeze.sei alapJan. A
szeme.lyes gondoskodast nyujt6 szocialis ellatasokat h,arom integralt irnezmenylinkbell vegezttik, komplex
rehabilit,ki.os programunk,alkalmazasaval. A szakmai munkat 20l.'6-ban 47 fo szakernberrel, 4 f5
megvaltozon munkakepessegu munkavallalo alkallllazasaval e.s11 f5 ol1kentessel (1265 munka6ra) lanuk
el.
3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent)
3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese:

ISzocialis tevekenyseg, egeszsegmeg6rzes, rehab.

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely:

11993.evi III. Szoc. torveny

1

Il56., 57. §-a, 112000.(1.7.)SZCSM rendelet, 19112008.(VII. 30.) Kormanyrendelet
3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: lSzenvedely- es pszichiatria betegek es csaladjuk
3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesul6k letszallla:
3.5 Kozhaszl1u tevekenyseg f6bb eredmenyei:

1692

1

2016-ban 10 %-al ni'H a gOlldol.on kliellseink szama. A komplex rehabilitacios programunk segfrsegevel
novekeden a swlgaltatasaink min6segi rnutatei, 69-71 %-nal allapot javul,as mutathat6 ki, novekeclen a
munkaba vale visszaiIJeszkedesek szama

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kuldhet6 be!
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2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFeluton AlapiMiny

5. eel szerinti jutattasok kimutatasa

(Adatok ezer forintban.)

5.1

eel

szerinti juttatas rneqnevezese

EI6z6 ev

Tarqyev

5.2

eel

szerinti juttatas rneqnevezese

EI6z6 ev

Tarqy ev

5.3

eel

szerinti jutattas meqnevezese

EI6z6 ev

Tarqy ev

EI6z6 ev (1)

Tarqyev (2)

eel szerinti juttatasok kirnutatasa
(osszesen)
eel szerinti juttatasok kimutatasa
(mindosszesen)

6. Vezeto tisztseqviseloknek

nyujtott [uttatas

6.1 Tisztseq
Titkar
6.2 Tisztseq

6600
EI6z6 ev (1)

6600
Tarqy ev (2)

A. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott
juttatas (mindosszesen):

6600

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kuldheto be!
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2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

/Fallnan Alapitvany

7. Kozhaszrui jogallas meqallapitasahoz szukseqes mutatok
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

EI6z6 ev (1)

B. Eves osszes bevetel

Tarqyev (2)

185475

186489

155

163

120503

135329

64817

50997

180142

190877

94985

105355

180142

190877

5333

-4388

ebb61:
C. A szemelyi [ovedelemado rneqhatarozott reszenek az
adozo rendetkezese szerinti felhasznalasarol szolo
1996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeq
D. Kozszolqaltatasi bevetel
E. Normativ tamoqatas
F. Az Europai Unio strukturalls alapjaibol, illetve
a kohezlos Alapbol nyujtott tamoqatas
G. Korriqalt bevetel [B-(C+D+E+F)]
H. osszes ratordltas (kiadas]
I. EbbOl szemelyi jellegu ratordrtas
J. Kozhasznu tevekenyseq ratordltasai
K. Tarqyevi eredmeny
L. A szervezet rnunkajaban kozremukodo kozerdeku onkentes
tevekenyseget ve9z6 szemelyek szama
~akozerdeku onkentes tevekenysegr61 szoto
005. evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en)

14

Eraforras ellatottsag mutetoi

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, - FtJ
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=OJ
Ectv. 32. § (4) c) [(11+12-Al-A2)I(Hl +H2»=0,25J

Mutata teljesftese
Igen

Nem

~

0
0
0

~
~

Terseaelm. tamogatottsag muteto!
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)I(Gl+G2) >=0,02J
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)I(H1+H2»=0,5J
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)12>=10 faJ

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kuldheto be!
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Mutata teljesitese

0

~

~

0
0

~
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2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFeMiton Alapitvany

Tarnoqatasi program elnevezese: szenvedety- es pszichlatriai betegek kozosseqi, nappali es atrneneti ellatasa,
Tarnoqato rneqnevezese:

Magyar Allamkincstar (2016. evi Kv.tv) Hatarozat szarna: BPM-AHI/210-21/2016.
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati koltseqvetes

D
D
D

Tarnoqatas torrasa:
nernzetkozi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31

Tamoqatasi osszeq:

135328630

- ebb61a tarqyevre jut6 osszeq:

135328630

- tarqyevben telhasznalt osszeq:

135328630

- tarqyevben foly6sftott osszeq:

135328630

Tarnoqatas tfpusa:

visszaterltendo

D

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt tisszeg reszletezese [oqclmenkent:
Szernelyi

80851446

Dologi

59553556

Felhalrnozasi
6sszesen:

140405002
Tamoqatas targyevi felhasznalasanak sztiveges bemutatasa:

A 2016-os evllen folYOSllOtt allami norrnatlv tamogalast, iIIetve a nyujrott szolgaltatasokhoz jogszabalyok aiapjan
elGirt szemelyi terilesi dljat, ~ovablla a blztcsttott onerot, a szociatis intezmenyek ml]~Gdtelesere, (munkaber es
-arllh~kok, dologi kiadas) a k.olelez6 koztraszml felad.atellatasra toruttottuk. A fenti normarlv jellegu tamogatas a teljes
IlH1kbdesi kbltsegek 72 %-at (}iztositotta. A tamo'galast at cJoIgoz6k berere, jarulekaira, a kliensek szocialis
gondozasara (erkezes, gyogysz,er, oktatas, ~epzes, szabadidGs programok), az intezmellyek mukbdretesere,
karbanlartasara ford'itottll k.

Az iizleti evben vegzett f6bb tevekenysegek es programok bemutatasa
2016-os evben a harom intezmenyunkben; Felu! Centrum - Szenvedelybelegek Integralt Imezmenye, Your Self
Centrum - Pszichiatriai beteg·ek Integralt Intezrnenye, Orczy Szerwedelybetegek Nappali KlubJaban, n.api szime"
atlagosal1 260 tOt lattunk el a nappa.li es .28fot atllleneti ellatasunkban, tovabb.a szerwedelybetegek kbzbssegi
ellatasaban 61 tot. 2016-os €vben ket intezmenyunk nap'paH elliiUtsa az ev minden napjan, folyamato,san nyitva am a
kliensek szamara. Fomos szakmai elore lepes volt 2016-ban a klienseink es a munkavallaloink szarnara a minosegi
gondozas celjabol felallitasra kerUit a Felnottkepz·esi rendsz,erunk, az ehtlez kapcsolodo szocl.alis es kepzesi
rninosegiranYltasi rendszerrel egyun, ahal negy D jelCi kepzesunk kerull b-efogadasa es engedelyeztetese.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany paplr alapon nem kiildhet6 be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFeluton Alapltvany

Tarnoqatasi program elnevezese: Alacsonykuszobu
Tarnoqato meqnevezese:

szolqaltatasok finanszlrozasa 19112008.(VII.30.) Korm. rendelet

Nemzeti Rehabilltaclos es Szocialis Hivatal paly. azon: SZOC-ll-AL T-ASZ-1-0037.
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati koltseqvetes

D
D
D

Tamoqatas torrasa:
nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tarnoqatasi bsszeg:

7500000

- ebb61a tarqyevre jut6 bsszeg:

7500000

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 7500000
- tarqyevben foly6sftott bsszeg:
Tarnoqatas tfpusa:

7500000
visszaterttendo

D

vissza nem tentendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese [oqclmenkent:
Szernelyi

5046989

Dologi

2165028

Felhalrnozasi

287983

bsszesen:

7500000
Tamoqatas targyevi tethasznalasanak szoveqes bernutatasa:

Az EMMI rendetkezesei alapjan az NRSZH 2016. 12. 31-ig meqnosszabbttona az ervenyben leva nnanszfrozast
szerzodesunket, - a szenvedelybetegek atacsonykuszcbu szolqaltatasanak oiztosftasa erdekeben. A paryazat Lujan
biztositott szolqartarasban 1 f6 intezmenyveze~o, 1 f5 addiktologiai konzuttans es 2 to szocialts segito dolgozon. A
kapott tarnoqatast a dolgo.zok berere es jarulekaira, dologi kiadasra (artaromcsokaentn anyagok, eszkozok,
EHelmiszer, tea) koltbniik, mig a felhalrnozas kereteben a "Drop In" szolgaltatashGz bizlosilonunk I)uroszekrenyr es az
uteai rnunkavegzeshez telefont.

Az Ozleti evben vegzett f6bb tevekenysegek es programok bemutatasa
Az alacsonykuszbbCi szolgaltarasunkat els5sorban a Budapest VIII. keriilet Kozigaz,gamsi teriileten vegezzlik. Itt
els6sorban alkohol- es drogfiigg6 szexmunkasoknak 108 f6 (noi-ferfi) Ilyujtullk szacialis- es analomcsbkkem6
szolgaltarasokat. Az ellauis celja, hogyaz intezmenyeslten szolgaltatasokat kerulo, rejtozkodo eletet e16,
fiigg6segben erinten klienseket megtali:Hjuk es szakmai kapcsolatot epftslink ki veliik, tot yarnato san csbkkenrve a
szerllasznalatb61 eredo magas (halcHes) ko·ckazati elemek.et (Hiv, Hepatitis C, szifilisz). Az artalomcsbkkem6
csomagunkat a 2016-os evben kiegeszltentik venaapoloval.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem ki.ildhet6 be!

g

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.10

UTON ALAPtTV ANY

2 Budapest. Ligct sor 26.
Telefon: 253·5 t 99
d66zim: 180S1966·1·42
laszam: 10404065-40611037

A kettfis konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:

Tarnoqatasi program elnevezese:

Megel6z6-felvilagosit6

szolqaltatas nyujtasa - Eltereh~s paly. azon: KAB-EL T-68

Tamoqato rneqnevezese:

Nemzeti Rehabilitacios

es Szocialis

kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati

0
0
0

koltseqvetes

Tamoqatas torrasa:

nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.02.16.-2017.01.31.

Tarnopatasi bsszeg:

112000

- ebb61a tarqyevre jute bsszeg:

112000

- tarqyevben telhasznalt bsszeg:

112000

- tarqyevben tolyosltott bsszeg:

112000

Tarnoqatas tfpusa:

Hivatal (EMMI)

visszaterftendo

0

vissza nem terltendc

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqclrnenkent:
Szernelyi

Dologi

112000

Felhalmozasi
bsszesen:

112000
Tarnoqatas targyevi telhasznalasanak szoveqes bemutatasa:

Alapftvanyullk a szolgaltatas nyujtasert kapon 112.000.- Ft-ot, a szolgaJtaIasban dolgoz6 addiklol6giai
munkadijara fordltonuk.

szakorvos

Az uzletl evben vegzett f6bb tevekenyseqek es programok bernutatasa
A szakrnai munkat 2016-ban kezdt(ik el, mint uj szolgaltatasi forma bevezeteser. A szaxmal munkat a 4212008.(XI. 14.)
EuM-SZMM egyunes rendelete alap'jan tnztesttorruk a p.alyazaWtlk befogadasaI k.ovetoen. A megel6zo-felvilagoslto
szo,lgaltatasnak alapja, az a preveneios allapot, amikor a kallitosz·ert hasz"alo kliens meg vMaszthat a seglto kezeles
tvagy a buntetes kbzon. A 2'016-05·evbell 3 fo kHens jelentkezen es kapon megfelelo celzon szakmai ellatasl.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kUldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.10

9

FELUTON

ALAPiTV ANY

1172 Budapest.. Liget sor 26.
Telefun: 2S3·5199
Ad6szIm: 18051966-1·42

Szimlaszlrm 1040400~·400II037

A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagl melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:
IFell.iton Alapftviiny

Tarnoqatasi program elnevezese:

Onkorm{myzati kotelezo szocialis feladatok atvallalasa Ellatasi Szerzodes alapjan,

Tarnoqato rneqnevezese:

Budapest Fovaros XIII., XV., XVII., XVIII. keruletek onkormanyzata
kozponti koltseqvetes

D

onkorrnanyzati

00

koltseqvetes

Tarnoqatas torrasa:

D
D

nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tarnoqatasi bsszeg:

8076200

- ebb61a tarqyevre jute osszeq:

8076200

- tarqyevben felhasznalt bsszeg:

8076200

- tarqyevben tolyosftott bsszeg:

8076200

Tarnoqatas tlpusa:

visszatentendo

(kepv, testulet)

D

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqclmenkent:
Szernelyi

58000

Dologi

6330949

Felhalmozasi

1687251

Osszesen:

8076200
Tarnoqatas targyevi telhasznalasanak szoveqes bemutatasa:

A 2016-os evnen is Ellamsi szerzocesek alapjan lanuk el azon koteiezo szocrans onkormanyzan tetadarokat, mel yet a
Ivonatkozo jogszabcHyok, illewe a .2'01'6.evi Kbltsegvetesi rbrveny nevesftve elOir. A feillasznalt osszeqet az atvaltalt
szoctalts teladatokhoz kap,csolodoan InCikbdesi koltsegekre fordttottuk, A kbUsegek kisebn reszet flllmkaberre es
-arulekra, nagyobb reszet az imezmenyek dologi kiadasara (rezsi, elelmiszer), allag meg6vas celjaIJ61 karbanrarrasra,
a kljensel< napi ellalCisahoz kapcsolodo kiadasokra, hannadresZ( jogszabalyi kbtelezensegek memen felujirasra
(villarnvedelem kiepftese), metve nyilaszar6k cserejere is sor kerCiit.

Az Uzleti evben vegzett fobb tevekenysegek es programok bemutatasa
Az Onkormanyzati feladatellatasok biztosftonak a mCikodesi kbltsegveteslink. egy reszet. A 2016. evi feladarella[ast a
!vonatkozo 1993. evi III. Szocialis lorveny es az 112000.(I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak aJapjan vegeztuk, alapvet5en a szellvedely- es pszichiatriai betegek reszere nyujton kozossegi e.s nappali ellatasok rnagas szintCi
Iliztositasaval. A pellzligyi felll asznalasrol , minden evben szakmailag es penzligyileg reszletes beszarnolunk az
erinten b'nkormanyzatok szakbi.zonsagai (szocialis, penzligyi, jogi) ·esa KepviselcHestliletek fele.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kUldheto be!

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.10

g

FtLUTON ALAPtTVANY
1172 Budapest, Liget sor. 26.

Telef6n: 253-5199

Ad6sz.am: 18057966-1·42

Szimlasz!m:

I 040M)6S;;400 1 1037

A kettfis konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet / Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

IFer(ItOn

Alapltvany

Tamoqatasi program elnevezese: Szenvedely- es pszlchiatriai betegek atmeneti ell. 2015. evi C. tv. 1. rnelleklet 20/19/7.
Tamoqato rneqnevezese:

Emberi Eroforrasok Miniszteriuma - Szocialis es Gyermekvedelmi Foig. AHT:343640
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati

0
0
0

koltseqvetes

Tarnoqatas Iorrasa:

nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tamoqatasi bsszeg:

8191810

- ebb61a tarqyevre jut6 bsszeg:

8191810

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 8191810
- tarqyevben foly6sftott osszeq:
Tamoqatas tfpusa:

8191810
visszaterftendo

0

vissza nem terltenco

00

Targyevben telhasznalt osszeq reszletezese joqclrnenkent:
Szernelyi

7594600

Dologi

597210

Fethalrnozasi

bsszesen:

8191810
Tarnoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

2016. evben tolyosttott koltsegvetesi tamoqatast a szenvsdety- ,es psztcmarrtat betegek atmsnen ellatast nyujt6
szocialis intezmenyek mu!(jodteteser-etordftottuk, A szemelyi koHsegek tekmteteben az intezmenyekben dolgoz6
szakapol6k berenek es jarulekainak, tovabba a jogszabalyban (112000.(1.7.)SZCSM rendelet) eloirt szakorvosi
tetadatok ellatasanak egy reszet blztosrtottuk. Az ellatasi szerzOdes penziigyi tamogatasa biztosftona a szenve(@yes pszichiatriai betegek atmeneti ellatasanak imezmenyi "[erilesi dlj reszet.

Az Uzleti evben vegzett fobb tevekenysegek es programok bemutatasa
A bentlakasos imezmenyekben vegz,en szakmai munkat a Fovafosi Konnanyhivatal altai kiadott jogeros mCikbdesi
engedelyek birtooka.banvegeztiik, az agazati jogszabalyoknak rnegfelel6ell. A Felut Centrumban (szenveclelybetegek)
12 fot, a Your Self Centrumban (pszichiatria) 16 fOt lanullk el Ilapi szinten (engedelyezen ferohelyszam), az
intezlllenyek komplex rehabilittki6s 5zakrnai programjaik alapjan. A 2016-05 ev folyaman a bennlakasos ellatast a
Felut Centrum ban 49 t6 vette igenybe, mig a Your Self Centrurnllan 24 fOt lanunk el bsszesen.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kUldheto be!

, 9"

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.10

EUJTON ALAPiTVANy

.

lin B.~

Liget sor 26.
Telefon: 253·5199
Ad6szim: 18057966-1-42

Szamtaszam: 10404065-40611037

A kettfis konyvvitelt vezetfi egy€b szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszruisagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet 1 Jogi szernely szervezeti egyseg neve:
IFellllon AlapiMiny

Tarnoqatasi program elnevezese: szoclslts aqazatban dolqozok agazati es kieqeszltd potleka (380/2015. Korm. rend.)
Tarnoqato rneqnevezese:

Magyarorszag 2016. evi Kv. torvenye, folyoslto MAK Hat.szam: BPM-AHI/210-1/2016.
kozponti koltseqvetes

00

onkormanyzati

0
0
0

koltseqvetes

Tarnoqatas torrasa:

nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tarnoqatasi bsszeg:

11610857

- ebb61a tarqyevre jut6 bsszeg:

11610857

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 11610857
- tarqyevben foly6sitott bsszeg:
Tarnoqatas tipusa:

10650419
visszaterftendo

0

vissza nem terltendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqclmenkent:
Szernelyi

11637600

Dologi
Felhalmozasi

bsszesen:

11637600
Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bemutatasa:

A berkiegeszfto tamoqatast a 489/2'013. (XII. 18.) as a 380/2015. Korrnanyrenueler ertelmeben azon szoctaus dotqozok
Ivehetik igenybe, akik a Kozalkalmazoni torvany (Kjt) szerinti ber- as elomell'eteli besorolashan, munkaviszcnyban
kerultek fo,glalkoztatasra A Ilertamogatas, kizarolag ber- es jarulek kifizetesre tordltnaro, onaJl.o Ilyilvantartas
Ivezetese menten, melyet a Magyar Allamkincsmr Budapesti es Pestrnegyei I'gazgatosaga folyosit es vegzi az
eflellorzest. A berpOtlekhoz alapitvanyunk 2'6.743.-Ft bnerot biztoslton, tovabba az eves feillasznalas es a 2016-ban
folyoslton bsszeg klilonbozetet, 960.438.- Ft-ot a MAK 2017.01. honapban utalta.

Az Ozleti evben vegzett f6bb tevekenysegek es programok bemutatasa
A Ferutoll AraphvallY a szakfeladatait jo'geros mukbdesi eng,edlHyek alapjan vegzi, - komplex reflailitacios szakrnai
programok alapjan. A fenntarton es mfikbdteten szocialis intezmenyek az 1993. wi III. Szocialis torveny alapjan
It'itjak el az allami es onkormanyzati szakfeladatokat. E feladatok ,ellatasa kozhasznu es koz'ceru tevekenysegek.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kOldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.10

A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFal(llOIl Alapitvany

Tarnoqatasi program elnevezese: "Foqyatekossaqqal el6 szemelyek ... egyszeri kiegeszit6 tamoqatas." K6d: CH2016/1.
Tarnoqato rneqnevezese:

Emberi Erofornlsok Miniszteriuma - FSZK18470/2016. tam. szerzodes alapjan, AHT: 304157
kbzponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati koltseqvetes

D
D
D

Tarnoqatas torrasa:
nemzetkbzi torras
mas gazdalkod6
Tamoqatas id6tartama:

2016.07.01.-2017.02.28.

Tarnoqatasi bsszeg:

854918

- ebb61a tarqyevre jut6 bsszeg:

854918

- tarqyevben felhasznalt bsszeg: 854918
- tarqyevben foly6sftott bsszeg:
Tarnoqatas tfpusa:

854918
visszaterftendo

D

vissza nem tentendo

00

Targyevben telhasznalt osszeq reszletezese joqclrnenkent:
Szernelyi
Dologi

854918

Felhalrnozasi
bsszesen:

854918
Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A CH .2016/1. paJyazati k6dsz.am(, proqramot a Felut Centrum Szenvedelybetegek annenen ellatasanak dologi
kiadasaira forditottuk. Az elnyen tamogatast 2016. 07. 01. - 2'016.12. 31. kozottl id5szakban teljas koruen
felhasznaltuk. A tamoqatas biztosftotta a gondozott kliensek (12 Uj) etkeztetesi k6ltseg-einek egy reszet.

Az Uzleti evben veqzett f6bb tevekenyseqek es programok bemutatasa
A bennlakasos il1lezrnenylink 24 6raban, fo,lyamalOs m(iszakban biztositja a szenvedelybetegek szocialis
gondozasat, elH,l.tasata nelllzetkozileg is elismen Minnesota Modell alapjan. Atmeneti ell,atasunkban 12 fo
szenvedelybeteg gondozasat vegezzuk. A terapias cel, a kliens aktiv szerhaszlliOHatanak(alkoholfugg5seg)
rnegallitasa as a j6zan elet alapjainak.lerakclsa, amely lehetoseget tererm a visszaintegraloclasra.

Ny.v.:l.0 A nyomtatvany papir alapon nem kUldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.10

A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet 1 Jogi szernely szervezeti egyseg neve:

Tarnoqatasi program elnevezese: "F~gyatekossaggal ela szemelyek ... egyszeri kieqeszito tamoqatasa." K6d:CH2016/2.
Tarnoqato meqnevezese:

Emberi Eroforrasok Miniszteriuma - FSZK 18470/2016. szerzodes alapjan.
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati koltseqvetes

D
D
D

Tarnoqatas torrasa:
nernzetkozi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas idotartama:

20176.07.01.-2017.02.28.

Tarnoqatasi bsszeg:

1139891

- ebb61a tarqyevre juto osszeq:

1139891

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 1139891
- tarqyevben tolyosftott bsszeg:
Tarnoqatas tfpusa:

1139891
visszaterttendo

D

vissza nem tentendo

00

Targyevben telhasznalt osszeq reszletezese [oqcfmenkent:
Szernelyi
Dologi

1139891

Felhalrnozasi
6sszesen:

1139891
Tarnoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bemutatasa:

A CH 2016/2. palyazati k6dszamu prcqramot a Your Self centrum Pszicl1iatriai beteqek annenen ellatasanak clalagi
kiadasaira tordftottuk. Az elny,en tamoqatast 2016. 07. 01. - 2016.. 12. 31. kozom idos:zakban tetjes korli,en
felhasznaltuk. A tamogatas btztosttotta a gondozon kliensek (1S1'0)etkeztetesi koltsegeinek egy reszet,

Az Uzleti evben veqzett fobb tevekenyseqek es programok bernutatasa
A bennlakases lntezmenyunk 24 araban, folyamatos ll1uszakban bizlOsitja a pszicl1iatriai betegek szacialis
gondozasat, mem~ilis ellatasat az lin. Komplex rnodul prograrnban. Atmenetj ellatasunkban 16 to pszicl1iatriai beleg
gondozasat v,egez.zOk.A terapi.as eel, a kliensek rnentatis allapotanak stabilizalasa es javftasa, !logy (ljra alkalmassa
Ivaljon a minden na:pokba tonen5 visszateresre.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kUldheto be!

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.10

A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFeluton Alapftvany

Tarnoqatasi program elnevezese: Szenvedelybeteqek felepulesi tolyamatanak tamoqatasa, Paly.azon:KAB-FF-15-22178
Tamoqato rneqnevezese:

Emberi Er6forrasok Miniszteriuma (EMMI) - NRSZH; AHT: 228653
kozponti koltseqvetes

00

onkormanyzati

D
D
D

koltseqvetes

Tarnoqatas torrasa:

nemzetktizi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2015.04.01.-2016.03.31.

Tamoqatasi bsszeg:

1000000

- ebb61a tarqyevre juto bsszeg:

280000

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 280000
- tarqyevben tolyosltott bsszeg:
Tamoqatas tfpusa:

0
visszaterttendo

D

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqcfrnenkent:
Szernelyi

Dologi

280000

Felhalmozasi
bsszesen:

280000
Tarnoqatas targyevi telhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A palyazat reven ket kerilazban Merenyi G. es a Nyfro Gy. korllazban tartottunk nen rendszeresseggel az un.
Betegsegtudat es az Adaptacios csepcrttoqlalkozasokar. A csoportos foglalkozasokat sajatelnlenyii, felepliloben levo
szakemberek vezettek, heti rendszeresseqqel, A p.alyazati tamogatasl)61 a reszt vevo szakemberek (4 fo') vallalkozasi
dfjanak (dologi kiadas) egy reszet biztosftottuk, arcinyosan a .2016-osevre vonatkoz6an.

Az Ozleti evben vegzett f6bb tevekenysegek es programok bemutatasa
A Betegsegtudal csopon elsodleges celja a korhazllan, a val os betegsegtudat felelesztese, az ege.szseges eletllez
ivale vagy e.sragaszkodas rnegillditasa, ami alatt az absztinenci,HlOz vale ragaszkodast ertji.ik, arnely az elso lepes a
u6zansag utjan. Az Adaptacios csoport a k6rhazat koveto idCiszakra vale felkeszf~e.sben seQfl. A sok ev alatt berogzlilt
maladaptfv semak felismertetese, atbeszel·e.se,a korhazi kornyezet eillagyasa utani eletre valo felkeszites a legelso
lepe.sekto kezdve. a palyazatba bsszesen, 430 f·orvontunk be.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.10

!i'ELUTON ALAPITV ANY
1172 Budapest. Liget sor 26.

Telefun: 253-5199

Ad6sWn: 18051966--1-42
Szamlaszam: 10404065·40611037

A kettds kenyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:
jFelliton Alapitvany

Tamoqatasi program elnevezese: Kabitoszer prevenclos programok tamoqatasa paly. azon: KAB-ME-15-B-22180
Tarnoqato rneqnevezese:

Emberi Eroforrasok Miniszteriuma (EMMI) - NRSZH; AHT: 228653
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati koltseqvetes

0
0
0

Tarnoqatas torrasa:
nemzetkbzi torras
mas gazdalkod6
Tamoqatas id6tartama:

2015.04.01.-2016.03.31.

Tarnoqatasi bsszeg:

900000

- ebb61 a tarqyevre jut6 bsszeg:

324000

- tarqyevben felhasznalt bsszeg: 324000
- tarqyevben foly6sftott bsszeg:
Tarnoqatas tfpusa:

0
visszaterttendo

0

vissza nem terltendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqclmenkent:
Szernelyi
Dologi

324000

Felhalmozasi
bsszesen:

324000
Tarnoqatas targyevi telhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A monvacros Noi es Leany cseportok foglalkozasait sajarelrnenyCi, f,eleplilOlJen levG szakemberek vszenek nan,
Iiletve hay; rendszeressegqet. A palyazati tamoqarasbot a szakernberek (2 to) valialkoz.Q dijanak ~dologi kiadas] egy
reszet biztcsltottuk, aranycsan a 2016-os eyre vonatkozoan,

Az Ozleti evben vegzett f6bb tevekenyseqek es programok bemutatasa
A Motivaci6s Noi csoport celja volt, hogy a Nepligetben dolgoz6 pmstitualt lanyokat, havi renclszeresseggel
bevonjuk olyan foglalkozasokba, ahal seghseget kaphatnak, tovabba megislllerhetik a kivezeto mat a prostitlJciobol.
A foglalkozasokon 29 to vett reszt. A Motfvaci6s Leany csoport azokat a fiatal lanyokat celo,zta meg, akik a valtozas
folyarnataban meg a toprenges fazisaban vallnak - egyenlore nem fontolgatjak a valtozas lelletoseget. A csoport celja
a problernak felisrnerese, motlvaci6 felkieltese a valtoztanissal kapcsolatosan. A celcsoport a szaketlatasl)an (GYIVI)
leva a.tmeneti elhelyezesben vagy lItogondozasban lev6 kabitoszerek Ilasznalataball era~eljesen erintett fiatal ok. EIen
letszam: 24 fa fiatal leany.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kOldheto be!

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.10

FELUTON ALAPfTV ANY
1172 a~t,
LI,ot ,.or 26.

Telefon: 2$J~5199
Ad6Wm: J 8057~ 1·42
Smnluzam: 10404065-40611037

A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszruisagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFelUIOIl Alapltvany

Tarnoqatasi program elnevezese: "NekUnk fontos vagy!" (korhazl megkeres6 pr.) paly. azon: KAB-FF-A-25357
Tarnoqato rneqnevezese:

Emberi Er6forrasok Miniszteriuma (EMMI) - NRSZH, Eng. okirat: SSFA/17210/2016.
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati

0
0
0

koltseqvetes

Tarnoqatas torrasa:

nemzetktizi torras
mas qazdalkodo
Tamoqatas id6tartama:

2016.09.01.-2017.06.30.

Tarnoqatasi tisszeg:

1777000

- ebb61a tarqyevre jut6 tisszeg:

576000

- tarqyevben telhasznalt osszeq:

576000

- tarqyevben foly6sftott osszeq:

0

Tarnoqatas tfpusa:

visszaterftendo

0

vissza nem terltendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese [oqclrnenkent:
Szernelyi

Dologi

576000

Felhalrnozasi

bsszesen:

576000
Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bemutatasa:

A 2016-os evben aranyesan nasznanak f,el a palyazari tamogatast, - a ltib,ltsegvelesi tervezetnek megfeleloen. A
KorlHizakban vegzett szakrnai munket sajatelmenyu, tapasztalatl szakemberek vegeztek (3 to), Inegbizasi jogviszony
kerateben. A Illunkatarsak dijaz.asanak egy reszet biztcsttotta a palyazati tamogatas.

Az uzleti evben vegzett f6bb tevekenyseqek es programok bernutatasa
A csoportokat a nappali ellatasDan dolgoz6 szakemberek vezetik. A csoponokat a NYlro Gyula Korhaz (3 X 2 6ra) as a
Jiahn Ferenc Korhaz (1 x 2 ora) Addiktologiai osztalyain heti rendszeresseggel tartonuk. Ezeknek a programoknak a
celja, hogy a korhazakban levo, kis rnertekben motivalt kliensek l1legismerjek az Oyezy Killb Szenvedelybetegek
nappali klubJat, annak segito, tamogat6 terapias egyeni es csoportos szolgaltatasait, tov,abba lehet6segtik legyen a
korh.azbol valo tavozas utan egy vedettebb szolgaltalast igenybe venni. Csoportjaink: 1. Terapias Csoport, .2.
Hozzatarto.zoi csoport, 3. Adaptacios csoport

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kUldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.11

,tLUTON ALAPiTVANy
Liget sor 26.
Telefon: 253·5) 99

1172 B~

Ad6szam: 18057966-1-42
Szamlaszam: t 0404065-40611 037

A kettfis konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet / Jogi szernely szervezeti egyseg neve:
IFEHutonAlapftvany

Tarnoqatasi program elnevezese: "Onismeret-onfejlesztes-munkahelykereses"
Tamoqato meqnevezese:

Emberi Ereforrasok Miniszteriuma (EMMI) - NRSZH; Eng. okirat: SSF-A/17210/2016
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati

D
D
D

koltseqvetes

Tamoqatas torrasa:

nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.09.01.-2017.06.30.

Tarnoqatasi bsszeg:

1000000

- ebb61a tarqyevre jut6 bsszeg:

74200

- tarqyevben telhasznalt bsszeg:

74200

- tarqyevben foly6sftott bsszeg:

0

Tarnoqatas tfpusa:

paly. azon: KAB-FF-16-B-25358

visszaterftendo

D

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqclmenkent:
Szernelyi

49720

Oologi

24480

Felhalmozasi

Osszesen:

74200
Tarnoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A palyazat 2015-os aranyos id·i)szakaban (2016. 11. es 12. h6) eHj·kesziteniik, - a ~017-esevben bemdftando es
tervezen Akkreditalt Felni)ttkepzeSlillket a Klienseink reszere, E ket honapban a koltsegvetesi tervezetnek
megtelel6en a kepzesi- es a szakmai vezero (2 fO) rnegbizasi dijanak, aranyos reszel brztositottuk a palyazat
kbftsegveteseMI.

Az Uzleti evben vegzett febb tevekenyseqek es programok bernutatasa
A patyazat reven elilldltottuk, az Akkreditalt Felnonkepzes kereten belUl, a Kliensek Illunkaba-allasanak, Ilumkahely
ker·esesenek leheteiseget. Cel, feloldani felelrneiket, megisrnerni elvarasaikat, megter.ernteni a j6 hangulanl
egyuttmCikod·eslegkbret, lovabba f·elkesziteni okel a tanulas eszko·ztanlnak Ilasznalatara. A kepzes el6segiti a
resztvev6k szernelyisegenek fejIeszteset, a realis onertekeles kialakltasat (ami a szenvedEHybetegsegilk folyral1 erosen
rorzlllr), megtanitva oket a csoponos ll111nkavegzeslorvenyszeriisegeir.e, elonyeire, nehezsegeire. Kepzes rnemen
kepesek lesznek alkalrnazni a tanult Illunkah·elykeresesi technikakat es eszkozeket. Akkreditc1.lrfelnonkepzeslink
n yi Ivantanasi szama: E-'OO146512'016JDOOl

Ny.v.:l.0 A nyorntatvany paplr alapon nem kuldhete be!

Nyorntatva: 2017.05.1213.17.11

HL1lTON ALAPITV ANY
1172 Budapest, Ligct sor 26.
Telefon: 253-5199
Ad6s7.am: 18057966-1-42

ST~"nin·~c"..T.· 1ri"'.)4()i) <;.. 4()" 1 I "~7

A kettos kiinyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFBI(llOn Alapirvany

Tarnoqatasi program elnevezese: "F6kuszban a szerhasznalo szexmunkasok" paly. azon: KAB-AL-16-25356
Tarnoqato rneqnevezese:

Emberi Eroforrasok Miniszteriuma (EMMI) - NRSZH; Eng. okirat: SSFA/17210/2016.
kozponti koltseqvetes

00

onkormanyzati koltseqvetes

0
0
0

Tarnoqatas torrasa:
nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.09.01.-2017.06.30.

Tarnoqatasi bsszeg:

1500000

- ebb61a tarqyevre jut6 bsszeg:

800400

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 800400
- tarqyevben foly6sftott bsszeg:
Tarnoqatas tfpusa:

0
visszatentendo

0

vissza nem teritendo

00

Targyevben felhasznalt tisszeg reszletezese joqclmenkent:
Szernelyi

116840

Dologi

233560

Fethalrnozasi

450000

6sszesen:

800400
Tarnoqatas targyevi telhasznalasanak sztiveges bemutatasa:

A P~Hyazatiosszeqet aranyosan a ,2016. e.sa 2017. ev ktiltse.gvele.si rervezetensk IllegfeleH5en nasznanuk. Ezek
menten a p~Uyazatkereteben blztosnotruk szemelyi koltsegek tekmteteben az utcan dolgoz6 munkatarsunk I)erenek
90sjarulekanak egy rEiszet(11:6.840.-FI), dologi kiatlasb61 biztosftorruk az alacsonykuszobu szolgaltatas dolgozoinak
szupervtzfojar, tamoqato ligyved munkadljat (233.560.- Fl). A palyazat lehet5seget btztosttort Ieillairnozasra, fgy
etmek kereteben 4 dll haszl1alt, de felUjlton szalllitogepet szereztlink be (450.000.- Ft).,az alacsonykliszbbCi szolgafat
szamara.

Az Uzleti evben vegzett fobb tevekenysegek es programok bemutatasa
A program a rejten szerhasznal,6k (a1kol1ol- e.sdrogfogyasztok) valamint az e.lervilefszenj,en mean tartozkodo
ellatatlan, az intezmenyekkel szemben bizalrnatlan szemelyek felkutatasat tuzle ki celli!.
Az ausztinenciara meg ~elke.szliletlen klien.sekkel a kapcsolat felvetel, tajekoztatas, infonnal,as, prevencio, sZlifkseg
eseten egeszsegtigyi- as szocialis intezmenyekbe vale irallyftas az elsodleges, hossz(. laVOn pedig az egyenek
nappali klubba valo integralasa a cel. Leheteisegeinkllez m6rten bi zlosftj lIk a szerhasznalok reszere az
"artalolllcsokkento csomag"-al {evszer, vitarnillok, torlokendl'i, terhessegi teszt, segfto kiadvany} valo ellarasar,
A program ki'emelt celcsoportjakent a prostit(icioban (noi/ferfi) erinten szerhasznalok elereset tilzttik ki celli!.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany pap!r alapon nem kUldheto be!

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.11

rELUTON ALAPiTVANY

1172 Budapest, Liget lOr 26.
Telefon: 253·S 199
Ad6szam: 18GS7966-1·42
Szamlaszim: 10404065-40611037

A kettos konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFell.lton Alapftvany .

Tarnoqatasi program elnevezese:

Szenvedelybeteqek kozosseqi ell. fejlesztese - Oi.szam: 10560-1/2016/SZ0CSZOLG

Tarnoqato rneqnevezese:

Emberi Erofomisok Miniszteriuma (EMMI)- NRSZH,paly.azon: SZOC-16-FEJL-C-l-0007.
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati

0
0
0

koltseqvetes

Tarnoqatas torrasa:

nernzetkozi torras
mas qazdalkodo
Tamoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tarnoqatasi osszeq:

250000

- ebb61a tarqyevre jut6 osszeq:

250000

- tarqyevben Ielhasznalt 6sszeg:

250000

- tarqyevben foly6sftott 6sszeg:

250000

Tarnoqatas tfpusa:

visszaterftendo

0

vissza nem terftendo

00

Targyevben telhasznalt osszeq reszletezese [oqclmenkent:
Szernelyi
Dologi

250000

Fethalmozasi
bsszesen:

250000
Tarnoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A Palyazaton elnyert tamoqatasr, a palyazati kiirasnak rnegfelel6en a szenvedelybelegek kozossegi ellatasatJan
dolgoz6 munkatarsak szupervtzres koltsegeinek tedezetere, annak egy reszere (2:50.000.-Fit) nasznattuk fel. A 2016.
ev tolyarnan 17 alkalommal, osszesen 44 araban volt szupervizi6 a dolgoz6knak, melyet Ugrin Erzsellet szupervizios
sz akember tartan.

Az uzletl evben veqzett f6bb tevekenyseqek es programok bernutatasa
A szenvedelybeteg,ek koz.ossegi ellarasaban 00190z6 szakemberek, igen magas memalis terllelesnek varmak kiteve,
hisz a k6zossegi ellatasban dolgoz6 szakemberek a szakmai feladalot (gomloskodas) iii Kliensek sajat otttlOnaban,
lakrisan vegzik. A Kepzesen (szupervizi6) 5 to munkatarslink ven reszt 17 alkalornrnal.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kUldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.12 13.17.11

F'ELUTON ALAYiTV Ai",,"
Ligct sor 26.
Telefon: 253-5199

1172B~

Ad6sz8m' 18057966-1-42

Szamlas7.am:
'1040401'i~-40611
017

A kettds konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:
IFeluton AlapitvallY

Tarnoqatasi program elnevezese: Adomany
Tarnoqato meqnevezese:

Gazdasaqi Tarsasaqok es Maganszemelyek
kozponti koltseqvetes
onkorrnanyzati

koltseqvetes

Tarnoqatas torrasa:

nemzetkbzi torras
mas qazdalkodo
Tamoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tarnoqatasi bsszeg:

415000

- ebb61a tarqyevre juto bsszeg:

415000

- tarqyevben telhasznalt bsszeg:

415000

- tarqyevben foly6sftott bsszeg:

415000

Tamoqatas tfpusa:

visszaterftendo

0
0
0
00

0

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqclmenkent:
Szernelyi

Dologi

415000

Felhalmozasi

bsszesen:

415000
Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bemutatasa:

A 201S-os evnen ket gazdasagi tarsasaq (100.000.- Ft es 2:25.000.-Fl), lovabba htl!r-Drn maqanszernety (30.000.- Ft;
40.000.- Ft es 20.000.- Ft) tamoqana osszesen 415.000.- Ft pellzadornannyal Alapitvanyunkat, egyetertve az Alapfto
Okiratban megfogalmazott kb,zhasznu cEHokkal.Az adomanyt utazasra, berleli dfjra, karbantartesra, jogi
tanacsadasra, admlnisztracirira es adatteldolqozasra hasznalruk Jel.

Az Uzleti evben vegzett f6bb tevekenysegek es programok bemutatasa
Az adornanyokat az Alapitvany kozhas.znu feladalaina.k folyamatos rninosegi vegzBsehez (szocialis alap- es
szakellatas), a szenvedely- es pszichiatriai betegek nappali, kbz6ssegi e.satrneneti ellatasalloz, annak hatekony
mukbdtetesere fordftottuk.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kUldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.11

FtLUTON ALAPtTV ANY
1172 BUdaP.e&t.Liget sor 26.

TclefOn: ~S3·5 199
Ad6szam: 18057966--1-42
Szimlaszam: 10404065-40611037

A kettos konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszrnisagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:
IFelcnon Alapftvany

Tarnoqatasi program elnevezese: 2015. evi SZJA 1 %
Tarnoqato rneqnevezese:

Mag{mszemelyek felajanlasa a NAV-on keresztul,
kozponti koltseqvetes

00

onkorrnanyzati koltseqvetes

0
0
0

Tarnoqatas torrasa:
nernzetkozi torras
mas qazdalkodo
Tarnoqatas id6tartama:

2016.01.01.-2016.12.31.

Tarnoqatasi osszeq:

162839

- ebb61a tarqyevre jut6 osszeq:

162839

- tarqyevben felhasznalt osszeq: 162839
- tarqyevben tolyosftott osszeq:
Tamoqatas tfpusa:

162839
visszaterftendo

0

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt osszeq reszletezese joqctrnenkent:
Szernelyi
Dologi

162839

Felhalmozasi
bsszesen:

162839
Tamoqatas targyevi telhasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A 2015. evi SZJA 1 %-05 felajanlasokat a Felutol1 AlapfMiny a 2016. evi Kozhasznu feladatainak m(ikoclesi
koltsegeillez hasznalta fel, az alabbiak szerint; - vrtlamos energia: 23.866.- Ft; gazdfj: 28.942.- F't; vlzeHj: 11.874.- Fr;
irodaszer: 54.997.- Ft., tisztitoszer: 43.160.- Ft.

Az uzleti evben vegzett f6bb tevekenyseqek es programok bernutatasa
A Felulon Alapftvany 2016-ban is joger6s mtJkodesi engedelyek blrtokaban vegezle az Alap'lt6 Okiratban 1l1egjelolr
celokkal osszehangban, a sz,envedely- es pszichiatriai betegek nappali es atJneneti ellatasat, a vOllatkozo 1993. evi III.
Szocialis t6rveny alapjan. A kozhasznu es ko,zcel(Jfeladatok ellatasat tekilltve, allami es onkormanyzati felacJatot
lanunk el.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kuldhet6 be!

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.11

rELlJTON ALAPtrv ANY

1172 Budapest, Liget sor 26.
Telefon: 253-5199
Ad6sz.im: 18057966-1-42
SmnlaszAm: 10404065-40611037

A kettos konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-242

2016.ev
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

IFefUIOn Atapltvany

Csatolt mellekletek

PK-142-0l Konywizsgal6i jelentes

PK-142-02 Szoveqes beszamol6

PK-142-031egyzokonyv

PK-142-04 Ielenleti iv

PK-142-0S Meghatalmazas

Melleklet csatolva:

[&J

Eredetivel rendelkezik:

D

Melleklet csatolva:

[&J

Eredetivel rendelkezik:

D

Melleklet csatolva:

[&J

Eredetivel rendelkezik:

D

Melleklet csatolva:

[&J

Eredetivel rendelkezik:

D
D
D

Melleklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyeb

Melleklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kuldheto be!

D
D

Nyomtatva: 2017.05.1213.17.11

g

LUTON ALAPtTV ANY

1172 Budapest, Liget sor 26.
TeJefon: 253-5199
Ad6szim: 18057966-1-42
Szamluzam: 10404065-40611037

