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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A 2015-ös évben számos területen sikerült elérni eredményeket, viszont voltak olyan
programjaink ahol megtorpanást tapasztaltunk.
A működésünkszempontjábólmeghatározó,hogymilyen forrásokattudunkbevonni.Magyarországona civil
szervezetek,főleg az olyan államháztartásbólés önkormányzatoktólfüggetlenszervezetek,mint a Down
Egyesületszintesemmilyenforrástnemkapaműködéshez.Adományozóioldalonis elsősorbana programok
finanszírozásáralátszik hajlandóság.A magánadományozókköre is szükült az elmúlt időszakban,ami
köszönhető a nem túl kedvező gazdaságifolyamatoknak,valamint az adózásiszabályokváltozásamiatt
a lehetőségek az adózók részére az adójóváírással járó felajánlások megtételére.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Szervezeti támogató-hálózat a Down szindrómások

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szervezeti támogató-hálózat a Down szindrómások

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX. Törvény 13§(1) bekezdés 4.8 és 15.
pontja

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élő gyermekek és családjuk

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 16

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Tárgyévben 4 műhelymunkán vettek részt a Down-háló szervezetei, Győr, Nyíregyháza, Monoszló
és Budapest helyszíneken. A műhelytalálkozók alkalmával a 16 részt vevő szervezet tagjai miniprojekteket
hívtak életre, megbeszélték a Háló minél szélesebb körű elterjesztését, a lobbi tevékenységek alapjait, hogy
a Down-szindrómával élő még meg nem született gyerekektől elkezdve a felnőttekig élhető életpályákat
tudjanak biztosítani, valamint a szervezet egyre nagyobb ismertségét kihasználva a többségi társadalom
megítélést is finomítani tudják.
Röviden: A 16 csatlakozott Down-háló tag 4 műhelymunkát tartott, Győr, Nyíregyháza, Monoszló
és Budapest helyszíneken. A cél a miniprojektek kitalálása, az ismertség, a jogi és lobbi tevékenység
megerősítése volt.

2.2. "0321-Kihívás - Játék előítéletek nélkül!"

Közhasznú tevékenység megnevezése: "0321-Kihívás - Játék előítéletek nélkül!"

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.Törvény 13§(1) bekezdés 4.8
és 15.pontja

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élő gyermekek és családjuk

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A 2015. márciusi Down világnaphoz kapcsolódóan életre hívtuk a "0321-Kihívás-Játék előítéletek nélkül"
játékot, melyet a Vígszínházban megtartott első bemutatójáték és sajtótájékoztató után országos turnéra
indítottunk, így Budapesten kívül az ország több városábanis megszervezték, mint például Budakeszin,
Debrecenben, Deszken, Dunaújvárosban, Jászszentlászlón, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden,
Székesfehérváron, Szombathelyen, valamint még a határon túl is, a Vajdaságban.
Röviden: A játék országos bemutatása és 1000 részt vevő bevonása. Budapesten, több helyszínen, valamint
Budakeszin, Debrecenben, Deszken, Dunaújvárosban, Jászszentlászlón, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden,
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Székesfehérváron, Szombathelyen, és még a határon túl is, a Vajdaságban.

2.3. Mindenkinek becsengettek

Közhasznú tevékenység megnevezése: Mindenkinek becsengettek

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.Törvény 13§(1) bekezdés 4.8
és 15.pontja

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élő gyermekek és családjuk

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A projekt célja az volt, hogy integrációs programokon keresztül elősegítsük a mentális akadálymentesítést.
A programban 5 többségi osztály és 5 fogyatékkal élő gyermek vett részt. 
A program elején a többségi és speciális pedagógusok egy kétórás workshop keretében bevezetést kaptak
a projektbe. A fogyatékkal élő fiatalok többségi iskolákban, többségi társaikkal tehetségfejlesztő
foglalkozásokon vettek részt. A gyermekcsoportok élményterápiás foglalkozások keretein belül egy inkluzív
nevelés szakos tanár segítségével ismerkedtek meg egymással, dolgozta és tanultak együtt. A közös élmények
során szerzett tapasztalatok segítették az elfogadást, azegyüttműködést, a csapatmunkát. Nem csak
a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is többlettudást és tapasztalatot adott a program.
Röviden: 5 fogyatékkel élő gyermek, 5 héten keresztül vett részt olyan tehetségfejlesztő órákon, ahol többségi
iskolákban, többségi társaikkal tanulhattak együtt.

2.4. Egész életen át tanulás program

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egész életen át tanulás program

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.Törvény 13§(1) bekezdés 4.8
és 15.pontja

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élő gyermekek és családjuk

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Tárgyévben Kassán vetünk rész a programban rendezvényen. Acél a szlovák partner jog gyakorlatainak
megismerése volt, valamint további kapcsolatok építése a holland és szlovák partner szervezetekkel

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

kapott támogatás,adomány 70 589 73 691

Összesen: 70 589 73 691

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Nincs adat megadva.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 74 901 78 898

ebből:   

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

1 818 2 509

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 25 119 26 061

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 47 964 50 328

H. Összes ráfordítás (kiadás) 61 989 71 098

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 10 993 13 242

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0

K. Adózott eredmény 12 912 7 800

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

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

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

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

VII. Down Világnapi gála

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és

Támogatási program elnevezése: A generációk együttműködését segítő karácsonyi
programok és

Támogató megnevezése: NYÍREGYHÁZA M.J.V.ÖNKORMÁNYZATA
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015. november 24- 2015. december 31.

Támogatás összege (1000HUF) 60,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 60,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 60,000

-tárgyévben folyósított összeg: 60,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 25

Dologi: 35

Felhalmozási:

Összesen: 60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2015-ben a támogatásnak köszönhetően egy rendkívüli mikulás ünnepséget tartottunk a korai fejlesztésben
részt vevő és a Down Egyesület családjainak, közel 130 főnek. A Nyíregyházi Állatpark adott otthont
az ünnepségnek, ahol minden gyermek ajándékcsomaggal, egytalálkozással a Mikulással és egy állatkerti
sétával gazdagabban térhetett haza.
Röviden: 130 főnek, a nyíregyházi Állatkertben tartottunk mikulás ünnepséget, ahol ajándékcsomaggal és egy
állatkerti sétával térhettek haza a korai fejlesztésben részt vevő gyerekek.

7.2.2. Mindenkinek Becsengettek! - koragyermekkori intervenció és iskolai együttnevelés integrált gyakorlati protokollja a fogy

Támogatási program elnevezése: Mindenkinek Becsengettek! - koragyermekkori
intervenció és iskolai együttnevelés integrált
gyakorlati protokollja a fogyatékkal élőkért 

Támogató megnevezése: Erasmus + MBCS

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015. november 1 - 2017. október 31.

Támogatás összege (1000HUF) 71,286

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 28,515

-tárgyévben felhasznált összeg: 296

-tárgyévben folyósított összeg: 28,515

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 296

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 296

DOWN EGYESÜLET                                                                  Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  6

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Szlovák és román partnerekkel, főpályázóként kezdtük meg a programot. Célunk egy közös protokoll
elkészítése, amely a gyakorlatban elősegití a kora gyermekkori intervenció helyzetét, valamintelőkészíteni
a fogyatékkal élők iskolai, óvodai integrációját. 2015-ben felállt a project team, és megszerveztük az első

partnertalálkozót.

7.2.3. 

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: ERASMUS+ Spanyol

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 187

-tárgyévben felhasznált összeg: 187

-tárgyévben folyósított összeg: 1,368

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 187

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 187

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Partnerként veszünk részt a programban, amelynek célja a 16 év feletti Down szindrómás 
emberek túlsúlyosságának megelőzésére kidolgozni programot, kommunikálni annak eredményeit a lehető
legszélesebb körben. 2015-ben megtartottuk az első partnertalálkozót Valensziában.

7.2.4. World Down Syndrome Day

Támogatási program elnevezése: World Down Syndrome Day

Támogató megnevezése: IVF

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás X

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015. 01. 01 - 2015. 11. 30.

Támogatás összege (1000HUF) 6,092

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 6,092

-tárgyévben felhasznált összeg: 3,725

-tárgyévben folyósított összeg: 2,984

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

DOWN EGYESÜLET                                                                  Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  7

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 154

Dologi: 3,571

Felhalmozási:

Összesen: 3,725

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Megszervezésre került a VII. Down Világnap, melynek helyszínét 2015-ben Nyíregyháza adta. Az egy napos
rendezvényen több mint 500-an megjelentek és érezték jól magukat a hazai fellépőknek köszönhetően.
A projekt keretein belül nem csak a Down Egyesület mutatkozhatott be, hanem nemzetközi kapcsolataink, cseh,
lengyel és szlovák down csoportok érkeztek vendégségbe, valamint készültek bemutatóval a nyíregyházi
gálára. A világnapot hosszas munka előzte meg, melynek eredményeképpen egy online letölthető, könnyen
érthető szakácskönyv megjelenése valósult meg, az Easy Cookbook a'la V4.
Röviden: VII. Down Világnapi gála, Nyíregyházán. A Visegrádi négyek országaiból egy-egy csoport
vendégszerepelt, több, mint 500 fő látogatója volt a rendezvénynek. kiadásra került a az online, könnyen
érthető szakácskönyvünk, az Easy CookBook a'la V4.
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