KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2012.ÉV
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
bejegyző határozat száma:

DÁVID KISEMBEREK TÁRSASÁGA
1191 Budapest, Hunyadi u.31.sz. VI/18
Bírósági végzés: 7.Pk. 61.125/1996/2.

nyilvántartási szám:
7289
képviselő neve::
SZABÓ GYULÁNÉ
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az achondroplásiával és más egyéb kisnövéssel született gyerekek fejlesztése, terápiás programjaik
megszervezése, családok támogatása, (elsősorban lelki), egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség előmozdítása,
közösségépítő programok, jogi képviselet. Gyermek és felnőtt kisemberek oktatása, tanácsadás.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
Szociális tevékenység
1993. évi III. tv
Egyenlő Bánásmód, esélyegyenlőség
2003. évi CXXV. Tv, 1998. évi XXVI. Tv
előmozdítása
Egészséggel kapcsolatos ellátásaink
1997. évi CLIV. Tv.
Foglalkoztatás elősegítését segítő programok 1991. évi IV tv.
Képességfejlesztés, oktatás
1993. évi LXXIX. Tv.
Családok segítése
2011. évi CXC tv
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Achondorplásiával és más kisnövéssel élő betegek és családjaik
a közhasznú tevékenységből részesülők
500-600 fő
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A kisember gyermekek 90%-nál érzékelhető fejlődés tapasztalható,
Családjaik jobb pszichés állapotát 90%-ban sikerült elérni
Munkahely keresésnél nagyobb esélyek, több kapcsolatot sikerült
kiépíteni, médiában való megjelenések kapcsán érzékelhető pozitív
változás a kisember elfogadásánál.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem
Felhasználás célja
értéke
Kapcsolattartás, adminisztráció. Oktatás, programok,
MSI laptop, AMD számítógép+monitor
422
pályázatírás
Projektor
oktatás, programok
244
Egyéb kis eszközök (telefon, nyomtató,
kapcsolattartás, programok, pályázat
353
scanner)
Szoftverek (win7, win8)
gépeink működéséhez, önkénteseink munkájához
222
Irodai berendezések (mikró, hűtő, klíma,szék)

315

programok, adminisztráció

Pályázaton saját beruházásként nyílvántartott
energiatakarékos gépek
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Önkéntesek munkavégzéséhez
Programjaink, működésünk

1434

tagok segítése

Előző év
145
2353

Tárgyév
26
2039

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év (1)
Egyesület elnöke
21
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

21

Tárgyév (2)
45
45

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)
B. Éves összes bevétel
4167
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
823
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
0
E. normatív támogatás
0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
0
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

Tárgyév (2)
3219
777

0
2
0

3344
4198
166
4032
-31
10

2440
3421
61
3360
-202
10

Igen

Mutató teljesítése
Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Igen
Igen

Nem
Nem

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen
Igen

Nem
Nem

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

Mutató teljesítése

BUDAPEST 2013.02. 02.
Szabó Gyuláné Tímea
egyesület elnöke

