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2. Tárgyévben Végzett alapcél

szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

unk a gyermekek eEésuséges r*sti és lelki Íailödésá'lek elösegítése *.z eEészségügyt*en, sacciális
szÍérába}'! dolgczó szakernlrerek nrunkájának összefogésával,az e terÜtelekerr dolgozó
a gyemel(eh családok egészségü gyi és saoci á i.s i smeretei nek bövítése.
zt a kÖvetkezsképpen ériÍik.el: évente legalább két kozgyillésü*kön ltÓtetlsn beszélgtás keret*ben a részt
r t*siáink aktuáis ismereteike']t átadják eg)lonrásn*k. Flyriron Íeileszts_ krrai fejleszrlx és egészségnevelö
tm* tábort seervezÜnk,gy*rnrekek' hatmozottan fogyatékos Ey€rmekek és cs*ládjuk szánrár*. Felkérés
ismeretlerjeszt6 €lsadásskal taÍtilnk iskolai, óvodai, városi rend*zvérryeken- Évek óta részt veszÚrrk
:erve3elek rendezvény*in.Két ksr*i fejlesztr láb,sn és egy asznna tábon sz€rrÍeztünk! összel pedig
v€ttÜnk e hagyonrányos ' A szeretet mindent elfo,gad* várgsi rendezvényen. sain$s, csak. ae adó
gó-ából belolyt összeg és a ragdíj vlrlt az f,nyési al*punk.
i

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

lesztés

3.2 Kcjzhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

családok, szakemberek

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

gyermek és szÜl6 ssop{}rtok jönek
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1000

létr,e" jó

az inÍorrrrációárallrri{s a ktilönbtizö

teriilét€ken

>lgozó szakerrrlrerek k{izött. Két t*gunk szakrrrai fejlödését segítetrtik auz*|, h$sy l+n'olyan't
véEzéséhez*nyagi tánroEaÉsr nyilitsttunlr Byernrek tátrorainkba rendsz,eres€n visszaiárna}<" és
il6désüket szaktnailag is nyonron tu{tiuk k€ivetni. Jó kapcsotal alaku! ki a szül6k és,a szakemlrerek
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LO4
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L4t

24Í
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1996. évicxxvl. törvény alapján átutalt összeg
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L4Í

23i
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D. Ktizszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai
K. Adózott eredmény

LI

L. A szervezet munkáiában közreműködő
közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXxVlll. törvénynek meglelelően)
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Ectv. 32. S (4) a) KB1+82y2

>

átotts ág

m

utatoi

7.000.000,

-

MutatÓ teljesítése

Ectv. 32. S (4) c) KI1+\2-A1--A2)/(H7+H2)>=0,251
ársad al m i tám og atotts ág

m utatÓ

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

EcN.32. S

(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=s,51

ECN. 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 tő]

Kitöltő verz1ó:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6

Nem

!

B

n
B

Ftl

Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=o]

T

lgen

i

x
!

Mutató te'esítése

x

n

!

B

n

x

Nyomtatva: 2017.07 .27

17

.23.28

rt

xfb.l">,

trfifrhill

ffibdl

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

[,,,,,fJlIIl

PK-I42

2015. és korábbi évek

|tlLrNssv

Szervezet neve:

Felhőcsikó

mekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Támogatási program elnevezése:

\ltNcs

Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati

Támogatás forrása:

költségvetés

nemzetközi Íorrás
más gazdálkodó

!
I

!
!

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
_

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben Íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítendő !

vissza nem

térítendő !

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologl

Felhalmozási

Összesen:
Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az uzre! evoen vegze[ Tooo TeveKenysegeK es programoK oemutatasa
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Felhőcsikó Gyermekfej lesztő EgyesÜ let
6600 Szentes, Honvéd u. 75.

2014. évi Közhasznúsági Jelentés
1. Számviteli beszámoló

A mérleg főösszege:

287e.Ft

Saját tőke: 287e.Ft
2. EgyesÜletÜnk a tárgyévben költségvetési támogatást nem igényelt, nem kapott.
3. Vagyonfelhasználás: nincs
4. Cél szerinti juttatást nem kaptunk.
5. Központi költségvetési szervtől nem kaptunk támogatást

költségtérítésben nem részsültek.

6. Vezető tisztségviselőink semmilyen anyagijuttatásban,

7. Tartalmi beszámoló

részt interdiszciplináris pályázatban szakértőként, ez sok időnket lefoglalta. A KoRE
nagygyűlésénelőadás megtartására kértek fel, ma.id ősszel ,, Beszéljünk róla" programunkban

Többtagunkvett

háziorvosok és védőnők részére tájékoztatást tartottunk

,,

Változások a szociális ellátásban" címmel'

