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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott feladatok megvalósítására fordította a 2012-ben megszerzett
alaptevékenységéből származó bevételeit.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. fogyatékos személyek részére programok szervezése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

fogyatékos személyek részére programok szervezése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

fogyatékos személyek megsegítése

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

fogyatékos gyermekek és szüleik

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Egyesület fenntartásában működik a Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Nyíregyházaán 2011. augusztus 31.
óta, melynek működésével az Egyesület célja a korai fejlesztésre szoruló gyerekek ellátásának javítása
Kelet-magyarországon, valamint olyan környezet és programok kialalkítása, amely a gyakran kellemetlen
kezeléseket is élménnyé teheti számukra. A Csodavárban működik a nyíregyházi integrált játszóház is, ahol
a fogyatékkal élő és ép gyerekek együtt játszhatnak.
Magyarországon elsőként a Down Eegyesület szervezett országos eseményt a Down Világnapon
2009.03.21-én, ahol 200 Down szindrómás és 400 ép gyerek érezhette jól magát színes, egész Vígszínházat
betöltő programokon. 2012-ben a negyedik Down Világnap megszerevezésére került sor, mely azóta több mint
1000 fős, nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát. A rendezvény külön érdekessége minden évben, hogy
a Vígszínház művészei, mint önkéntesek vesznek részt a gyerekeknek szóló programokon. A Világnap
rendszeres vendégei szlovák és lengyel fellépő csoportok, valamint több szomszédos ország apraja-nagyja
látogat el ezen alkalomból a játszóházzá alakuló Vígszínházba minden évben.
A Down Egyesület által 2009-ben életre hívott "Mindenkinek becsengettek!" program keretében középsúlyos
szellemi fogyatékos gyerekeket viszünk be iskolai közösségekbe heti 1-2 alkalommal 8-10 héten át.
A gyerekeket gyógypedagógus kíséri az előre egeztetett időpontokban az iskolákba. Az együtt eltöltött idő
alatt a gyerekek közösen hozhatnakl létre kézműves alkotásokat, és együtt készülnek arra a "flash-mobra",
ameléyhez a 2012-es év során zene és videoklip készült az Alma Együttes által, és melyet ezentúl évente
a résztvevő városok frekventált területén rendezett alternatív tanévzárón együtt bemutatnak.
Az Egyesület részt vesz 2012-től a Down Baba programban, mely célja pozitív példa nyújtása egy Down-baba
születésekor. Ezzel kapcsolatban működik a www.downbaba.hu oldal, ami felöleli nemcsak a terhesség
9 hónapját, hanem az azt követő hónapokat is. A szűréssel, a Down-szindrómás magzat születésével,
fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos minden információval szolgál a kismamáknak, kispapáknak.
Egyesületünk együttműködik a Down Ambulanciával a Jósa András Kórházban, ahol a aszükséges szakorvosi
vizsgálatokat egy nap alatt, soron kívül elvégzik a Down-szindrómás gyerekeknél.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Kaott támogatás, adomány
Down Egyesület

Vegyonelem
értéke

Felhasználás célja

48 969 létesítő okirat szerinti célok megvalósítására
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Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem
értéke

Összesen:

Felhasználás célja

48 969

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

nem volt

0

0

Összesen:

0

0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

nem volt

0

0

Összesen:

0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

43 066

52 446

2 766

1 670

0

0

1 600

8 311

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

38 700

42 465

H. Összes ráfordítás (kiadás)

40 837

52 292

9 742

14 206

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0

0

2 229

154

200

200

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

47 756

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

2 383
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Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

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

X

0.26

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

X

0.05

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

X

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

0.00

X

200

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Egyesület a létesítő okairatában meghatározott céloknak megfelelően a fogyatékos gyermekek és szüleik
részére az alábbi programokat szervezte:
-Karácsonyi ünnepség fogyatékos gyerekeket nevelő családoknak
-Különleges gyermeknap!-megszervezése
-"Mindenkinek becsengettek!" program megvalósítása
-Down világnap megszervezése.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Standard Grants
Támogatási program elnevezése:

Standard Grants

Támogató megnevezése:

International Visegrad Found

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

3,020
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

3,020

-tárgyévben felhasznált összeg:

3,020

-tárgyévben folyósított összeg:

3,020

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

3,020

Felhalmozási:
Összesen:

3,020

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Down világnap megszervezése és lebonyolítása.

8.2.2. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjain
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Támogatási program elnevezése:

Fogyatékos személyek helyi, regionális
és országos szervezeteinek működési és szakmai
programjainak támogatása

Támogató megnevezése:

FSZK

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

4,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

4,000

-tárgyévben folyósított összeg:

4,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

4,000

Felhalmozási:
Összesen:

4,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Down világnap megszervezése.

8.2.3. Szülősegítő szolgáltatások támogatása
Támogatási program elnevezése:

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

Támogató megnevezése:

FSZK

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

450
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

450

-tárgyévben felhasznált összeg:

450

-tárgyévben folyósított összeg:

450

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

450

Felhalmozási:
Összesen:

450

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Honlap készítés.
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8.2.4. Life Long Learning
Támogatási program elnevezése:

Life Long Learning

Támogató megnevezése:

Kentrq Merimnas Qikqgeneias Kai Pai

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.10.01.-2014.09.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5,320
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

797

-tárgyévben felhasznált összeg:

797

-tárgyévben folyósított összeg:

2,134

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

560

Dologi:

237

Felhalmozási:

0

Összesen:

797

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Down szindrómás gyerekek szüleinek segítség nyújtás online és DVD formában.

8.2.5. Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC
Támogatási program elnevezése:

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI
CBC

Támogató megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

24,598
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

23,245

-tárgyévben felhasznált összeg:

23,245

-tárgyévben folyósított összeg:

24,598

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

10,845

Dologi:

12,400

Felhalmozási:
Összesen:

23,245

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Mindenkinek becsengettek program lebonyolítása
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8.2.6. Működés
Támogatási program elnevezése:

Működés

Támogató megnevezése:

Nemzeti Együttműködési Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,375
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,375

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,375

-tárgyévben folyósított összeg:

1,375

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Egyesület működési, egyéb általánosainak kiadásainak finanszírozása.
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