
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-30 13:50:16. Érkeztetési szám: EB00598626

01 Fővárosi Törvényszék

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány
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2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

22 24

    

0 1 0 1 0 0 0 5 3 8 5

0 1 0 0 P k 0 6 1 5 7 6 1 9 9 4

1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 4

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Adatok ezer forintban

88 093 86 405

88 093 86 405

49 739 62 263

5 454 3 576

44 285 58 687

3 749 974

141 581 149 642

6 769 10 011

500 500

-7 641 6 269

13 910 3 242

2 046 2 073

2 046 2 073

132 766 137 558

141 581 149 642

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Adatok ezer forintban

12 207 10 807 12 207 10 807

100 214 112 858 100 214 112 858

98 592 108 804 98 592 108 804

2 784 2 486 2 784 2 486

115 205 126 151 115 205 126 151

115 205 126 151 115 205 126 151

56 892 50 090 56 892 50 090

14 437 18 570 14 437 18 570

5 598 3 026 5 598 3 026

1 909 4 287 1 909 4 287

27 095 49 025 27 095 49 025

962 937 962 937

101 295 122 909 101 295 122 909

101 295 122 909 101 295 122 909

13 910 3 242 13 910 3 242

13 910 3 242 13 910 3 242

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Adatok ezer forintban

31 257 16 644 31 257 16 644

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

22 24

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 7 6  1 9 9 4

0 1 0 1 0 0 0 5 3 8 5

1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva

komplex inklúziós óvodafejlesztési program

2011. évi CLXXXIX tv. 13§ 6.

pedagógusok, óvodavezetők, szociális szakemberek

1500

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

22 24

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 7 6  1 9 9 4

0 1 0 1 0 0 0 5 3 8 5

1 8 0 6 8 0 3 8 2 4 2

Deák Éva

Társadalmi esélyegyenlőség elősegítése

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115.§ f) pont

hátrányos helyzetű csoportok, önkormányzatok, közszolgá

7000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Adatok ezer forintban

nincs 0 0

0 0

0 0

Képviselő 5 598 3 026

5 598 3 026

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Adatok ezer forintban

115 205 126 151

115 205 126 151

101 295 122 909

14 437 18 570

101 295 122 909

13 910 3 242

5 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .16 .02



 

-1- 

Partners Hungary Alapítvány 
 
 

Kiegészítő melléklet a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 

(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve) 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 

A Partners Hungary Alapítvány (a továbbiakban “Társaság"), melynek székhelye 1072 Budapest, 
Rákóczi út 22. 4.em. 24.ajtó, főtevékenységként 9499 M.N.S. Egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenységet végez Magyarországon. 
 
A Társaság a Cégbíróságon nincs bejegyezve 
 
Könyveit kettős könyvvitel szerint vezeti. 
 

2. SZÁMVITELI POLITIKA 

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvénynek 
(a továbbiakban a “Törvény”), a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletnek és a Magyarországon 
általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.  

2.1. A könyvvezetés módjának meghatározása 

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. 

2.2. A mérlegkészítés időpontja 

A 2021. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját a Társaság 2022.05.24-
ében határozta meg. 
 
2.3. Jelentős összeg meghatározása 
 
Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának 
szempontjából a Társaság „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és 
hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-
át, vagy 1 millió forintot. 
 
2.4. Immateriális javak 
 
A Társaság az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az 
eszközöket előreláthatóan használni fogja. A Társaság a vagyoni értékű jogokkal, üzleti vagy 
cégértékkel, kísérleti fejlesztés aktiválási értékével illetve alapítás átszervezés aktivált értékével nem 
rendelkezik 2021. december 31-gyel. A szellemi termékeket 6 év alatt írja le.  
 
2.5.  Tárgyi eszközök 
 
A Társaság a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik: 
 
 Az egyedileg 200 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű 

használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt 
eszközökről a Társaság mennyiségi nyilvántartást vezet. 
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 A 200 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében a Társaság lineáris értékcsökkenési 
módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének 
figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra számol el az üzleti év 
végén egyszer egy évben.  

 
A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők: 
 

  Év 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  50 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   3-7 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  7 

 
A várható maradványértékek eszközcsoportonként a következők: 
 

  % 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  10% 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   0 
Egyéb berendezések, felszerelések  0 

 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi 
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb 
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy 
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló 
tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan 
mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor 
érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. 
 
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen 
és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.  
 
A Társaság nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés 
lehetőségével, mint értékelési eljárással. 
 
2.6. Befektetett pénzügyi eszközök 
 
A Társaság nem rendelkezik 2021. december 31-én befektetett pénzügyi eszközökkel. 
 
2.7. Készletek 
 
A Társaság készlettel nem rendelkezik 2021. december 31-én.  
 
2.8. Követelések 
 
A Társaság egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések milyen 
mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az üzletvezető által elkészített vevő, adós minősítés alapján 
értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő 
összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósnak mutatkozik és jelentős 
összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. 
 
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés 
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással 
csökkenti. 
 
A Társaság nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés 
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képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel. 
 
2.9. Értékpapírok 
 
A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban 
szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésekor a 
Társaság a mérleg fordulónapját, december 31-ét veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett 
számolják el. 
 
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan 
magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az 
üzletvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele 
alapján történik. 
 
2.10.  Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
 
A megbízható valós összkép biztosítása érdekében a Társaság időbeli elhatárolásként a 
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható 
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. A Társaság 
2021.12.31-ével 974 e Ft értékben képzett aktív időbeli elhatárolásokat, a passzív időbeli elhatárolások 
értéke 137 558 e Ft.  
 
2.11. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése 
 
A Társaság a tárgyév végén nem rendelkezik devizás követeléssel és kötelezettséggel.  
 
2.12. Eredménykimutatás - mérleg 
 
A Társaság a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. számú mellékletben leírt eljárással összeállított 
mérleget készít. Az eredménykimutatást szintén a rendelet szabályozza. 
 

3. JÖVEDELMEZŐSÉG 

2021/12/31 
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredményből): 3 242 / 10 807 =  0,3 
 
 

4. ELLENŐRZÉSBEN, ÖNELLENŐRZÉSBEN FELTÁRT HIBÁK HATÁSA ÉVENKÉNTI 

BONTÁSBAN 

A Társaság a megelőző és tárgy időszakban nem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés, önellenőrzés 
során feltárt hibája.  
 
 

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

1. Vezetőség javadalmazása 

 

A Társaság vezetői Dr Herbai István és Deák Éva. A 2021-es adóévben a vezetőség előleget, kölcsönt 

nem vett fel. 

 
2. Hátrasorolt eszközök 
 
A Társaságnak 2021. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze. 
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3. Mérlegen kívüli kötelezettségek 
 
A Társaságnak 2021. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége. 

  
4. Munkavállalók 

 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 1 fő. 
 
 

III. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlíthatósága az alkalmazott számviteli politika szerinti 
értékelési eljárások valamint a besorolási kritériumok változatlansága miatt nem korlátozott. 
 
 
 

1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök 
 
A Társaság tárgy év végén 86 405 e Ft nettó értékben rendelkezik tárgyi eszközökkel, 0 e Ft értékben 
immateriális javakkal.  
 
1.2.  Követelések 
 
A Társaság 2021. december 31-gyel 3 576 e Ft követeléssel rendelkezik. 
 
 
1.3. Saját tőke 
 

Induló/Jegy
zett tőke

Tőkeváltoz
ás/eredmé

ny

Lekötött 
tartalék

Értékelési 
tartalék

Tárgyévi 
eredmény 
alaptevéke
nységből

Tárgyévi 
eredmény 

vállalkozási 
tevékenysé

gből

Nyitó érték 2021. január 1-
én 500 -7 641 13 910
Előző évi tárgyévi 
eredmény átvezetése 13 910 -13 910
Tárgyévi adózott 
eredmény 3 242

Záró érték 2021. 
december 31-én 500 6 269 0 0 3 242 0  
 
1.4. Céltartalékok  
 
A Társaság az előző időszakban és a tárgyévben sem képzett céltartalékot. 
 
1.5. Hátrasorolt kötelezettségek  
 
A Társaság 2021. december 31-gyel nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel. 
 
1.6. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A Társaság 2021. december 31-gyel nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. 
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1.7. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

Előző év Tárgy év

Szállítók 921 971
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 125 1 102

Összesen 2 046 2 073

 
AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
2.1. Adóalap levezetése 
 
A Társaság 2021-ben nem ért el vállalkozási tevékenységből bevételt, így adófizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. 

 

 

Budapest, 2022. május 24. 

 

 

 

  _______________________ 

 képviseletre jogosult 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

 
 
Mediáció, alternatív konfliktuskezelés: mediációs és mediátorképző tréningek, továbbképzések és 
konferenciák tartása, a mediátorok szakmai közösségének építése a szakmai rendezvények által. 
Mediációs szolgáltatás nyújtása. 
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: az interkulturális mediáció 
terjesztésével (képzések), és helyi programok megvalósításával dolgozunk azon, hogy a roma 
közösségek együttműködve az önkormányzatokkal és a helyi intézményekkel az őket érintő 
problémákon közösen dolgozzanak.  
Gyermekközpontú oktatás-nevelés kultúrájának terjesztése: képzésekkel és komplex projektek 
megvalósításával dolgozunk azon, hogy a különböző hátterű gyermekek – életkoruknak és egyéni 
adottságaiknak megfelelően, közösségük aktív tagjaként – optimálisan fejlődjenek. Ehhez kínálunk a 
pedagógusok és kapcsolódó szakemberek számára képzéseket, szakmai közösségépítést, reflexiós 
módszereket, szakmai hálózatokban való részvétel lehetőségét.   
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2. számú melléklet 

 

A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása 

 

Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: REC: Reflective educational care, Strengthening 
collaborativ and reflecting teaching practice 

Támogató megnevezése: Tempus Közalapítvány - ERASMUS+ 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés  
önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás  x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.09.01.-2023.08.31. 

Támogatási összeg: 74 207 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 12 754 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 761 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   

vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 2 756 eFt 

Dologi 7 005 eFt 

Felhalmozási   eFt 

Összesen: 9 761 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
ERASMUS program, melyben belga, horvát és szlovén partnerekkel reflektív módszertanokat 
tanulunk (belső kapacitásfejlesztés videocoaching, hospitálás) és alkalmazzuk oktatási 
intézményekben. Magyarországon két óvodával dolgozunk, Budapest V. és XVIII. kerületében. A 
projekt célja a reflexió kultúrájának és gyakorlatának bevezetése a pedagógusok és kapcsolódó 
szakemberek körében. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben megvalósult a C1-Reflectid methods tréning a COVID járvány miatt 2 részletben, online és 
offline formában Ljubljanában. Ezen kívül elkezdődött az egyeztetés az óvodákkal a projektek 
megvalósításáról valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai anyagok kidolgozása. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Confronting Closing Civic Space in a COVID19 
World 

Támogató megnevezése: Partners Global 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.10.01.-2021.12.31. 

Támogatási összeg: 6 863 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 436 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 344 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 5 902 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   

vissza nem térítendő x 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 eFt 

Dologi 5 344 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 5 344 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Partners Global által kidolgozott Resiliencia + programot alkalmaztuk Roma civil szervezetek 
körében. Abban segítettük a szervezeteket, hogy a civil társadalom számára szűkülő térben hogyan 
tudnak jól működő, fenntartahtó szervezetet működtetni. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben kiválasztásra került a 3 roma szervezet, aki részt vett a projektben.  Részükre több 
workshop-ot tartottunk, melynek során a támogató által kidolgozott rezíliencia program 
bemutatásra, a hozzá kapcsolódó lefordított anyagok átadásra kerültek. A résztvevő szervezetek 
ennek alapján egy közösen meghatározott ütemterv alapján megvalósították a saját maguk által 
kidolgozott programot. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Partners Network OD Strenghtening 

Támogató megnevezése: Partners Global 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.12.14.- 2021.01.29. 
Támogatási összeg: 146 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 146 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 146 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 eFt 

Dologi 146 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 146 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projekt célja fiatal szakemberek bevonása a Partners Network hálózat munkájába és ennek 
érdekében egy munkacsoport létrehozása, melynek feladata javaslatok kidolgozása. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Fiatal szakemberek bevonása a Partners Network hálózat munkájába. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Romani Early Years Network 6 

Támogató megnevezése: Open Society Foundation ESP 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.02.01.-2021.02.28. 

Támogatási összeg: 8 057 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 829 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 960 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   

vissza nem térítendő x 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 400 eFt 

Dologi 2 560 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 2 960 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
 REYN (Romani Early Years Network) szakmai hálózata egy újabb támogatási ciklusa kezdődött el 
ezzel az egyéves projekttel. A cél továbbra is, hogy a roma kisgyerekekkel (0-3) foglalkozó 
szakemberek szakmai fejlődésükhöz segítséget kapjanak, a szakemberek között egyre több roma 
származású szakember legyen, és munkájukról a nyilvánosság egyre többet hallhassunk. A célok 
alapján ingyenes továbbképzéseket illetve min.  a projekt eredményeit disszeminációs eseményeket, 
workshopokat tartunk. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben a hálózat ingyenes képzésekkel, REYN szakmai díjjal (roma szakemberek a kora 
gyermekkorban) és tanácsadással segítte a szakemberek munkáját.  
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Romani Early Years Network 7 

Támogató megnevezése: International Step by Step Association 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2021.01.01.-2022.12.31 
Támogatási összeg: 15 947 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 360 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 266 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 6 819 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 105 eFt 

Dologi 4 161 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 4 266 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Roma Early Years Network 700 olyan szakembert tömörít, akik roma kisgyermekek oktatásával, 
nevelésével, gyógyításával, segítésével foglalkoznak. Két éve már szervezetek is lehetnek tagok 
(REYN+), és több mint 20 szervezettel működünk együtt. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben a hálózat ingyenes képzésekkel és tanácsadással segítte a szakemberek munkáját. Ezen kívül 
elkészített egy kutatást a roma kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek körében. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: 
TOY for Inclusion: Community Based Early 
Childhood Education and Care (ECEC) for 
Roma Children II. 

Támogató megnevezése: ICDI / European Comission DG Justice 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2019.02.15. - 2021.02.15. 
Támogatási összeg: 18 000 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 125 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 1 508 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 936 eFt 
Dologi 572 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 1 508 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az inkluzív oktatás és képzés előmozdítása, valamint a hátrányos helyzetű tanulók oktatásának 
elősegítése, többek között a tanárok, oktatók és oktatási intézmények vezetőinek támogatása révén a 
sokszínűség kezelésében és a társadalmi-gazdasági sokszínűség megerősítésében a tanulási 
környezetben. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ban mindkét elyszínen Nagydoboson és Csobánkán is folytatta a Játéktár központ a működését. 
Mindkét központ több online és offline foglalkozást tartott. Javaslat készült az  önkormányzatok 
számára a Játéktár további működtetésével kapcsolatban. Megtörtént a projekt zárása. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Organizing for the improvement of Roma health 

Támogató megnevezése: Open Society Foundations  

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2018.11.15.- 2021.03.31. 
Támogatási összeg: 24 300 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 916 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 361 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 299 eFt 

Dologi 4 062 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 4 361 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A két éves projekt a roma közösségek egészséges környezethez való hozzáférésének helyzetét és a 
közösség egészségügyi helyzetének összefüggéseit kívánja feltérni. Helyi akció csoportok 
megalakításával és az interkulturális mediáció eszköztárának bevezetésével szeretnénk a közösség 
érdekképviseleti kapacitását fejleszteni és a feltárt problémákra helyi megoldásokat találni az 
érintettek aktív közreműködésével.   

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben folytatódtak a roma mediátorok közerműködésével megszervezett helyi akciócsoportok által 
szervezett tevékenységek. Ezen kívül a COVID-19 járvány kapcsán egészségügyi, tisztasági csomagok 
kiosztásának szervezése és kiosztása. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Organizing for the improvement of Roma health 

Támogató megnevezése: Open Society Foundations  

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2021.01.01.-2022.12.31. 
Támogatási összeg: 29 379 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 14 690 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 13 183 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 13 268 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 1 190 eFt 
Dologi 11 993 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 13 183 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projektben havi rendszerességgel megvalósultak a közösségi kerekasztalok a közösség tagjainak és 
az önkormányzat bevonásával. Ennek eredményeképpen lett 13 lakás külseje vált esztétikusabbá, a 
telep szemétmentesebbé. Ehhez minden támogatást megadott az önkormányzat, anyagilag is és 
eszközökben is.  

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
A projekt célja, a Mésztelepen és Hatos telepen élő roma közösség közegészségügyi állapotának 
minőségi javítása, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés előmozdítása a lakóközösség 
érdekérvényesítével, és a helyi szereplők közötti párbeszéd erősítésével. Folyamtos kerekasztal 
beszélgetéseket valósítunk meg a helyiek és az önkormányzat bevonásával.  
Fontos eredményünk, hogy 2021-ben az alpolgármester több képviselővel összefogva meghallotta a 
Mésztelepen élő helyiek igényét. Ebben nagyon fontos szerepe a két mediátornak. A helyiek egyik 
legfontosabb igénye az volt, hogy segítséget kapjanak abban, hogy szebben nézzen ki kívülről a 
lakásukat. Ehhez az önkormányzat minden anyagi, tárgyi segítséget megadott és a közösség elvégezte 
a szakmunkát. A havi rendszerességgel megtartott kerekasztal találkozók eredménye, hogy 
Mésztelepen folyamatosan támogatta az önkormányzat minden eszközzel az illegális szemétlerakó 
felszámolását, és Mésztelepen már rendszeres szemétszállítás van. Ez a folyamat nem ált meg, a 
tavaszi hónapoktól az ősz végéig, folyamatos közösségi takarítások vannak utca szinten szervezve. Ez 
a folyamat Hatostelepen is beindult. Ott egy 12 fős akciócsoporttal dolgozunk egy mediátorral. Egyik 
jövöbeli célunk, hogy elérjük, hogy a szegregátumot is érje el a buszjárat. Erre vonatkozóan az 
egyeztetések már elkezdődtek.   
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Disseminate articles of the Early Childhood 
Matters publication in 2020 

Támogató megnevezése: International Step by Step Association 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.10.15.-2021.03.15. 
Támogatási összeg: 1 595 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 208 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 1 185 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 116 eFt 
Dologi 1 069 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 1 185 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projektünk általános célja az volt, hogy ösztönözze az embereket, a szülőket, a döntéshozókat és az 
egyéb érdekelt feleket az EK tudományos cikkeinek elolvasására, új ötletek felkutatására, amelyek 
hatással vannak az életükre vagy a gyermekek életére. Célközönségünk a korai gyermekkori 
oktatásban dolgozó szakemberekből, az érdekelt felekből, a politikai döntéshozókból, valamint a 
szülőkből és a kisgyermekes családokból állt.  

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
A Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (ISSA) és a Bernard von Lear Alapítvány támogatásával 
lefordítottunk és közzétettünk három - a hazai szakemberek és szülők érdeklődésére számot tartó – 
cikket az Early Childhood Matters (Számít a kisgyermekkor) című holland szakmai folyóiratból. A 
cikkeket Ónodi Eszter színésznő olvasta fel, mely a Partners YouTube csatornáján elérhető. A cikkek 
bemutatása egy online konferencia keretében valósult meg.  
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Peer learning activities - 2020 

Támogató megnevezése: International Step by Step Association 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.12.01.-2021.02.28. 
Támogatási összeg: 1 063 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 063 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 1 050 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 56 eFt 
Dologi 994 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 1 050 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projekt célja az volt, hogy a szakemberek minél szélesebb körben megismerjék a Persona Doll 
módszert, annak érdekében, hogy tovább tudják adni az egyes országokban a kora gyermekkori 
szakmai közösségeknek, akik roma kisgermekekkel foglalkoznak.  
 
  

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Az ISSA Peer Learning Activity keretén belül kidolgoztunk egy online tréninganyagot a Persona Doll 
módszerről, amit három egymást követő alkalommal egy nemzetközi szakmai közösséggel 
ismertettünk meg.  
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Creating child-centered, democratic preschool 
classrooms 

Támogató megnevezése: International Step by Step Association 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2019.12.01.-2022.12.31. 
Támogatási összeg: 2 630 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 041 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 252 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 50 eFt 
Dologi 202 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 252 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projekt a Gyermekközpontú demokratikus óvodák című könyv lefordításáról, e-book formában 
történő kiadásáról és egy erre épülő tanfolyam összeállításáról, akkreditáltatásáról és 
népszerűsítéséről szól. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ban megtörtént a könyv és a tréning bemutatása workshop keretében.  
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Training and therapy connected to the Roma 
community’s play hub in Csobanka 

Támogató megnevezése: Az Utolso Napi Szentek Jezus Krisztus Egyhaza 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás   

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.10.01.-2021.06.30. 
Támogatási összeg: 560 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 136 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 150 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 120 eFt 
Dologi 30 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 150 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projekt feladatai a gyermekek és szülők támogatása a COVID-19 okozta trauma kezelésében 
játékos módszerekkel. (Persona doll valamint Meseterápiás módszerek alkalmazásával, Játszóház 
fejlesztésével) 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben a Covid hatásainak enyhítésére meseterápiás foglalkozásokat tartottunk a gyerekeknek. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Community Gardening - Közösségi Kert - 
Nyíregyháza 

Támogató megnevezése: Az Utolso Napi Szentek Jezus Krisztus Egyhaza 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás   

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2021.04.01.- 2021.11.30. 
Támogatási összeg: 2 848 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 848 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 2 848 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 2 848 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 773 eFt 
Dologi 2 075 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 2 848 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Programunk központja Nyíregyháza volt, és jött velünk továbbra is Nagydobos, ahol már az előző 
évben is megvalósult a projekt. Roma anyukákkal tartottunk közös főzéseket, ahol csak és kizárólag 
az otthon megtermelt zöldségeket használtuk fel, illetve azt mutattuk be hogyan tudnak 
egészségesebben, gazdaságosabban főzni. Ezeket a közös főzéseket a gyermekek is nagyon élvezték. 
Projektünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy sokkal jobb ha otthon termelnek meg minden olyan 
szükségletüket, amely a mindennapi megélhetéshez kell. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Programunk központja Nyíregyháza volt, és jött velünk továbbra is Nagydobos, ahol már az előző 
évben is megvalósult a projekt. Roma anyukákkal tartottunk közös főzéseket, ahol csak és kizárólag 
az otthon megtermelt zöldségeket használtuk fel, illetve azt mutattuk be hogyan tudnak 
egészségesebben, gazdaságosabban főzni. Ezeket a közös főzéseket a gyermekek is nagyon élvezték. 
Fontos része a közösségi főzésnek, hogy a gyermekek is vághattak, moshatták, kavarhatták az 
ételeket. Ez hatalmas élményt adott számukra. Projektünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy 
sokkal jobb ha otthon termelnek meg minden olyan szükségletüket, amely a mindennapi 
megélhetéshez kell. Ehhez az otthon termeléshez megkaptak minden szakmai segítséget egy mentortól, 
aki végig kísérte a programot. Minden programnál kihívást jelent a legtöbb ember számára alkalmas 
időpontot megtalálni. Azt tapasztaltuk, hogy a hétvégi késő délutánok a legalkalmasabbak a 
programok megszervezésére.  
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Szülők kompetenciafejlesztése a digitális oktatás 
területén 

Támogató megnevezése: Az Utolso Napi Szentek Jezus Krisztus Egyhaza 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   
önkormányzati költségvetés   
nemzetközi forrás   
más gazdálkodó x 

Támogatási időtartama: 2020.09.01.-2021.08.31. 
Támogatási összeg: 4 230 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 145 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 2 173 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 133 eFt 
Dologi 2 040 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 2 173 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A projekt feladata a szülők és gyermekeik digitális tanulási képességének és a gyermekek digitális 
oktatáshoz való hozzáférésének növelése. A folyamat során a szülők támogatása gyermekeik olvasási, 
írási és kommunikációs képességeinek fejlesztésében a meseolvasás révén. Nyírbátor 10 alkalommal 
tartottunk meséd foglakozást roma anyukáknak. A foglalkozá 
sok végén születetett három önálló mese, melyet az anyukák írtak. Lehetőségük volt digitális 
alapkompetencia fejlesztésben is részt venni. Minden anyuka kapott laptopot, mellyel az volt a 
célunk, hogy támogassuk az online oktatásba történő bekapcsolódást. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Nyírbátorban 15 anyukával volt heti rendszerességgel meséd foglalkozás, melynek célja az olvasási 
készségfejlesztés, ezzel megtámogatva azt, hogy jobban tudják segíteni gyermekeiket az iskolai 
életben is, illetve a szülői közösségépítés. Már a program elején nehézséget jelentett, hogy nagy volt a 
túljelentkezés.  A program keretében lehetőség volt az anyukáknak egy három napos digitális 
alapkompetencia fejlesztésben részt venni. Itt feladat volt, hogy az ott tanultakat tovább adni otthon 
legalább két szülőnek. Minden anyuka kapott laptopot, mellyel a digitális oktatásban való 
bekapcsolódást segítettük. Programunkkal 115 főt értünk el, szülőt gyermeket. Programunk alatt 
házi könyvtár alakult ki a családoknál. Két havi rendszerességgel tartottunk szülői 
mentorcsoportokat, ahol megtanultunk önéletrajzot és motivációs levelet írni. Ennek is 
eredményeképpen a szülői csoport 90%-a a helyi cégek felvételében került. Három mese is született, 
melyet az anyukák írtak.  
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Together for better health 

Támogató megnevezése: GlaxoSmithKlien Services Unlimited 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2020.08.10.-2021.12.31. 
Támogatási összeg: 17 901 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 12 636 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg:                                                   15 580 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 924 eFt 

Dologi                                                   14 656 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 15 580 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
12 év után utolsó évéhez érkezett a GSK gyógyszergyár által támogatott „Együtt a jobb egészségért, 
értünk, velünk” nevű programunk. A projekt alapvető célja a romák egészségügyi helyzetének 
javítása az érintettek bevonásával, az interkulturális roma mediáció eszközrendszerén keresztül. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben összesen 7 településen valósítottunk meg egészségüggyel kapcsolatos mikroprojekteket és 
kampányokat a roma mediátorok. és az őket segítő közösségi akció-csoportok segítségével. Helyi 
csoportjaink óriási segítséget nyújtottak a települések roma lakosságának a Covid által okozott 
bizonytalanságban, nehéz helyzetekben. 
 
Az év során rendszeres online találkozók segítségével tovább erősítettük a magyarországi roma 
interkulturális mediátorok hálózatát. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Together for better health 

Támogató megnevezése: GlaxoSmithKlien Services Unlimited 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2018.07.01. - 2021.12.31. 
Támogatási összeg: 32 400 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 155 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 1 155 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 0 eFt 
Dologi 1 155 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 1 155 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
12 év után utolsó évéhez érkezett a GSK gyógyszergyár által támogatott „Együtt a jobb egészségért, 
értünk, velünk” nevű programunk. A projekt alapvető célja a romák egészségügyi helyzetének 
javítása az érintettek bevonásával, az interkulturális roma mediáció eszközrendszerén keresztül. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Az év során elkészültek a teljes projekt zárásához kapcsolódó disszeminációs anyagok, videók. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Inclusive kindergartens for the quality education 
ofRoma  —  Romadesegregation 

Támogató megnevezése: EUROPEAN COMMISSION Directorate 
General Justice and Consumers 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   
önkormányzati költségvetés   
nemzetközi forrás x 
más gazdálkodó x 

Támogatási időtartama: 2021.01.15.-2023.01.14. 
Támogatási összeg: 14 055 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 027 eFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 7 180 eFt 
-  tárgyévben folyósított összeg: 14 055 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   
vissza nem térítendő x 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 
Személyi 6 588 eFt 
Dologi 592 eFt 
Felhalmozási 0 eFt 
Összesen: 7 180 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló projekt célja, hogy a 8. kerület óvodáiban megállítsa 
a szegregációt, kutatással előkészített körzethatár módosítással, a pedagógusok, óvodavezetők, és 
kapcsolódó szakemberek kapacitásának erősítésével, az óvodák szolgáltatásainak bővítésével a 
kerületben élő minden gyermeknek magas színvonalú óvodai szolgáltatást nyújtson. A projektet a 8. 
kerületi önkormányzat vezetésével, a Rosa Parks Alapítvánnyal közösen valósítjuk meg. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
2021-ben elkezdődött az óvodák stratégiai terveinek kidolgozása az óvodák munkatársainak 
bevonásával. 
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Közhasznúsági melléklet 

Támogatási program elnevezése: Civil support for inclusive education 

Támogató megnevezése: Open Society Foundation 

A támogatás típusa: 

központi költségvetés   

önkormányzati költségvetés   

nemzetközi forrás x 

más gazdálkodó x 
Támogatási időtartama: 2019.10.01.-2023.01.15. 

Támogatási összeg: 15 060 eFt 

-  ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 518 eFt 

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 184 eFt 

-  tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt 

Támogatás típusa: 
visszatérítendő   

vissza nem térítendő x 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 959 eFt 

Dologi 4 225 eFt 

Felhalmozási 0 eFt 

Összesen: 5 184 eFt 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A szakmai támogatás tartalma: deszegregációs tervekkel kapcsolatos tanácsadás, módszertani 
képzések illetve a Játéktár működtetésének áthidaló időszaki támogatása Csobánkán. 

A tárgyévben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
A 8-ik kerületben az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló projekt szakmai támogatása és 
módszertani tanácsadás, valamint a Játékok beszerzése a Csobánkai játéktár részére, a Játéktár 
működtetésének biztosítása. 

 


