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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

04 Gyulai Törvényszék

0 4 0 2 0 0 0 2 6 6 6 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 6

5 7 0 0 Gyula

Patócsy Ferenc utca

8 1 5

    

0 4 0 2 0 0 0 2 6 6 6

0 4 P k 6 0 0 8 4  2 0 0 7 0 9

           

Kiss László

Békéscsaba 2 0 1 7 0 5 2 9

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



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

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

231 131

231 131

10 895 9 171

183

990 955

9 905 8 033

2 200

11 126 11 502

11 029 11 122

1 302 1 302

8 528 9 727

1 199 93

97 380

97 380

11 126 11 502

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. 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, 
  alapítótól kapott befizetés

- 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

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

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)

4 560 4 560

2 000 6 100 2 000 6 100

5 5

6 565 6 100 6 565 6 100

6 565 6 100 6 565 6 100

3 555 2 677 3 555 2 677

1 709 2 839 1 709 2 839

100 491 100 491

2 2

5 366 6 007 5 366 6 007

5 364 6 007 5 364 6 007

1 199 93 1 199 93

0 0 0 0

1 199 93 1 199 93

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



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. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

2 000 6 100 2 000 6 100

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

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. Tárgyévi 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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

6 565 6 100

6 565 6 100

5 366 6 007

1 709 2 839

5 364 6 007

1 199 93

25 25

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-15-SZ-0388

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2015.04.01-2016.03.31

2 250 000

563 880

563 880

0

563 880

0

0

563 880

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-15-M-0999

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2015.04.01-2016.03.31

2 000 000

610 540

610 540

0

610 540

610 540

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-16-M-0712

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016. 04. 01. - 2017. 03. 30

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NEA-TF-16-SZ-0386

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016. 04. 01. - 2017. 03. 31

2 200 000

1 065 827

1 065 827

2 200 000

880 079

185 748

0

1 065 827

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

KAB-FF-16-A-25805

2016. 11. 01. - 2017. 05. 31

2 000 000

40 000

40 000

0

40 000

40 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

KAB-ME-16-C-25808

2016. 11. 01. - 2017. 05. 31.

2 500 000

20 000

20 000

0

20 000

20 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.38



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.05 16.03.38



PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló

Szöveges beszámoló VB.pdf



Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek:
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, [1997. évi  154. tv.
35. §. (1). Bek.) ;

- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- Tudományos tevékenység, kutatás,

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- Gyermek és ifjúságvédelem,

- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- Rehabilitációs foglalkoztatás,

- Közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
szolgáltatások,

- Kulturális tevékenység,

- Természetvédelem, állatvédelem, [1996. évi  LIII. Tv. 64. § (1). bek.]

- Környezetvédelem,

-A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység,

- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a
magán munkaközvetítői tevékenység, munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0055 - fenntartási időszak

- Közhasznú tevékenység megnevezése: álláskeresők, megváltozott munkaképességű,
fogyatékkal élők, mentálisan sérült és pszichiátriai betegek, munkaerő-piaci esélyeinek
növelése, foglalkoztatása és rehabilitációja

- Jogszabályhely: 30/2000. GM rendelet
- Célcsoport: álláskeresők, munkanélküliek
- Részesülők száma: 10 fő

Megvalósult tevékenységek: álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci információk nyújtása,
reintegráló csoportos foglalkozás, munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése

NEA-TF-15-M-0999
Támogatási összeg: 2 000 000 Ft.-
Támogatási időszak: 2015. 04. 01. - 2016. 03. 30.

- Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása



- Jogszabályhely:-
- Célcsoport: magánszemélyek
- Részesülők száma: 100 fő

- A támogatás segítségével 2 fő munkavállaló bére és járulékköltsége került kifizetésre, akik a
szervezet által kitűzött célokat, és feladatokat valósították meg.

A megvalósult programok:

- TANÁCSADÁSOK működtetése a bérelt irodánkon keresztül, illetve igény szerint az adott
szervezet székelyén kerül megtartásra:

Jogi, pályázati, pénzügyi, munkaerő-piaci, módszertani, mentális problémákkal küzdő
személyek és szenvedélybetegek egyéni tanácsadása, szervezetfejlesztési tanácsadások.

- Csoportfoglalkozás szenvedélybetegek és mentális problémákkal küzdők részére.

- 6 alkalommal KLUBFOGLALKOZÁS megtartása fiatalok részére.

- ÖNKÉNTESSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE, AKCIÓK SZERVEZÉSE a támogatási időszak alatt
2 alkalommal.

NEA-TF-15-SZ-0388
Támogatási összeg: 2 250 000 Ft.-
Támogatási időszak: 2015. 04. 01. - 2016. 03. 31.

- Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása

- Jogszabályhely: -
- Célcsoport: magánszemélyek
- Részesülők száma: 132 fő

Szolgáltatásaink igénybevételével a civilek mind a működési feltételeikhez, mind a szakmai
programjaikhoz kaptak segítséget, iránymutatást. Képessé váltak adományokat gyűjteni,
nagyobb hatékonysággal toborozni, és a működési háttér megfelelő biztosítása után
(alapszabályuk/alapítói okiratuk, SZMSZ-ük, munkaszerződéseik, belső szabályzataik
rendbetétele, elkészítése) képessé váltak nagyobb ívű, akár európai uniós projekteket is
megvalósítani. A program keretében 66 civil szervezetnek nyújtottunk szolgáltatást, 132
személyt értünk el programunkkal, és 11 civil szervezettel működtünk együtt a megvalósítás
során.



NEA-TF-16-M-0712

Támogatási összeg: 1 700 000 Ft.-
Támogatási időszak: 2016. 04. 01. - 2017. 03. 30.

- Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása

- Jogszabályhely: -
- Célcsoport: magánszemélyek
- Részesülők száma: 98 fő

A szervezetünk által elért mentális problémákkal küzdő személyek esetében a szolgáltatást igénybe
vettek 82%-a jelezte, hogy pozitív változást tapasztalt a tanácsadások után. több, mint 53%-uk
tapasztalta, hogy nyitottabb lett a külvilág felé. 70%-uk nyitott a családjuk illetve a tágabb
környezetük felé. A munkanélküli ügyfelek 49%-a adta be önéletrajzát munkáltatókhoz, és a
felkeresett ügyfelek mindegyike elment a meghatározott állásinterjúra. A bevont személyek több,
mint 60%-a próbált ki önkéntes tevékenységet, melyről pozitív véleményük, tapasztalatuk volt.

6 alkalommal klubfoglalkozást tartottunk a fiatalok részére. A mentálhigiénés szolgáltatások mellett a
munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére is nagy volt az érdeklődés.

NEA-TF-16-SZ-0386

Támogatási összeg: 2 200 000 Ft.-
Támogatási időszak: 2016. 04. 01. - 2017. 03. 31.

- Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása

- Jogszabályhely: -
- Célcsoport: magánszemélyek
- Részesülők száma: 100 fő

Szolgáltatásaink igénybevételével a civilek mind a működési feltételeikhez, mind a szakmai
programjaikhoz kaptak segítséget, iránymutatást. Képessé váltak adományokat gyűjteni, nagyobb
hatékonysággal toborozni, és a működési háttér megfelelő biztosítása után (alapszabályuk/alapítói
okiratuk, SZMSZ-ük, munkaszerződéseik, belső szabályzataik rendbetétele, elkészítése) képessé
váltak nagyobb ívű, akár európai uniós projekteket is megvalósítani. A program keretében 34 civil
szervezetnek nyújtottunk szolgáltatást, 100 személyt értünk el programunkkal, és 15 civil szervezettel
működtünk együtt a megvalósítás során.

KAB-FF-16-A-25805

Támogatási összeg: 2 000 000 Ft.-
Támogatási időszak: 2016. 11. 01. - 2017. 05. 31.



- Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása

- Jogszabályhely: -
- Célcsoport: magánszemélyek
- Részesülők száma: 50 fő

A program célja a szerhasználó fiatalok felépülésének segítése, információnyújtás a
szerhasználatra vonatkozóan a gyermek és a szülő számára, különös tekintettel a megváltozott
szerhasználathoz igazodva.

Jelenlegi célunk a 2014 óta működő a „Nem vagy egyedül” programunk fejlesztésére és
kiszélesítésére irányul. Konkrét célunk a jelenleg is működő interkaktív, online segítségnyújtó
weblapunk fejlesztése, a program minél szélesebb körben történő megismertetése a
célcsoporttal, illetve annak technikai és szakmai továbbfejlesztése. Lehetőség biztosítása akár
személyes egyéni és családkonzultációkra, melynek a felépülésen túl célja az
egészségfejlesztéssel kapcsolatos szemlélet kialakítása.

KAB-ME-16-C-25808

Támogatási összeg: 2 500 000 Ft.-
Támogatási időszak: 2016. 11. 01. - 2017. 05. 31.

- Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása

- Jogszabályhely: -
- Célcsoport: magánszemélyek
- Részesülők száma: 100 fő

A program célja volt fiatalok képesek legyenek arra, hogy saját személyiségüket pozitív
irányba fejleszteni tudják.

A programokon való részvétel célja, hogy az általuk elérendő változás egészséges, pozitív
életvezetési mintát nyújtson. A kompetenciák fejlesztése, az önismeret mélyítése, a családon
belüli kapcsolatok és viszonyulások tudatossá tétele, valamint a csapatmunka,
felelősségvállalás, segíti a tudatos életvitelhez szükséges megküzdési stratégiák kialakulását,
azaz hozzájárul a családok egészségesebbé tételéhez, valamint segíti az intra- és
interperszonális szinten történő pozitív elmozdulást.

Célcsoport a 14-18 éves, nehéz helyzetben lévő, függőnek nem minősülő, de annak korai
jeleit mutató, törődő kapcsolatokkal nem rendelkező, szerfogyasztó fiatalok.
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