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Családok a Családért Egyesület Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 
Az egyesület a család,-gyermek-és ifjúságvédelem, szociális gondoskodás, hátrányos 
helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése és a természetvédelem 
területén fejt ki tevékenységet országos hatókörrel. 
 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 
 
 Az egyesület közhasznú tevékenysége a családi élet minıségének javítása, a családok 
erısítése, gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység. Ezt a tevékenységet az 1997. évi XXXI. 
Törvény 6. §.(1) és (2) bekezdése, 17. § (1) bek. h pontja, 30 §-a, 96. § (1) bekezdése szerinti 
állami ill. önkormányzati feladat ellátásában való részvétellel, illetve ilyen tevékenységet a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv 57. § (1) bekezdés e.) 
pontjában meghatározott „családsegítés” közfeladathoz kapcsolódva végzi.  

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Nincs adat megadva. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása  

Nincs adat megadva. 

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás  
  
 Az egyesület vezetıi nem részesülnek juttatásban. 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 24 461 58 813 
ebbıl:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 1 641 745 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 22 820 57 468 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 28 357 32 865 
ebbıl:     
I. Személyi jellegő kiadás 6 279 7 178 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 26 159 
K. Adózott eredmény -3 896 25 936 
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Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév 

L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet 
végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı) 263 414 
 

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erıforrás-ellátottság mutatói       
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  41 637 
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  22 040 
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0.80 

Társadalmi támogatottság mutatói       
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  0.03 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X  0.43 
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] X  414 

 
 

8. Kiegészítı melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása 
 
Képzés: 1. Családok számára- Egy hetes, illetve hétvégi lelki, szellemi program   
                 biztosítása, bentlakással, teljes ellátással. Ezen belül a házaspárok  
                 családpedagógiai képzése, és  egyidejőleg a gyermekeik kreativitást és  
                 környezettudatot fejlesztı foglalkoztatása.. 2012-ben 11 egyhetes nyári  
                 családnapon 169 család, 878 fı vett részt. A hetek  
                 lebonyolítását 238 önkéntes összesen 11 424 óra önkéntes munkával segítette.  
              2. Animátor képzés- Elıadó házaspárok képzése 15 hétvégén 562 fı részvételével,  
                                               négynapos képzésen 78 fı, egynapos képzésen 3 napon 91 fıvel. 
                                              -Házigazda házaspárok képzése 3 hétvégén 99 fı részvételével 
              3. Felnıtt csoportok fogadása, akik a Házaspárok útját végigjárni érkeznek. A  
                       Házaspárok útja az egyesületünk önkéntesei által megvalósított 1,5 km hosszú  
                       tematikus sétaút, melyen 15 állomás és egy kísérı kiadvány segít elmélyíteni a  
                       házastársi kapcsolatot. 14 csoport 423 fıvel 
             4. A szervezetünkhöz tartozó családok fiataljainak és ismerıseinek helyszínt  
                      biztosítunk saját rendezvényeikhez, pl. ifjúsági találkozó hétvége, 4 tábor és 5-6 
                      hétvégi program Családi életre nevelés témában elıadó házaspár áll  
                      rendelkezésükre. 12 csoport 265 résztvevıvel 
             5. Gyermek és ifjúsági csoportok fogadása családi életre nevelés elıadások  
                      biztosításával. Prospektust készíttettünk, melyet eljuttatunk iskolákba a szülık  
                      közremőködésével, hogy így több diák vehessen részt a programban. 12 osztály  
                      265 fı részvételével 
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   Utógondozás:  

•  Hálózatépítés a családok között, 28 családdal bıvült a családok köre,    
•             kétharmaduk bekapcsolódott a családcsoportokba 
•  Hálózatápolás-havi rendszeres találkozók szervezésében segítségnyújtás.  
•  Kiadványok biztosítása a további tanuláshoz. (2012. évi családnapos füzet  
•             címe, Szentélyünkbıl a világba) csoportmunkához 
•  Életvezetési tanácsadás személyesen, telefonon és az egyesület kiadványain  
                  keresztül. Oázis újság, naptár 
•  Honlap fenntartás, http://csaladok.schoenstatt.hu/ 

 
•             Önkéntes munkalehetıség által az összetartozás érzésének erısítése. 4  

                        alkalommal 148 fı részvételével 
•             Nagyrendezvények szervezése a közösségi élmény megtapasztalására. 2012. 

                        3.31-én a kápolnánk ünnepén 230 regisztrált résztvevı volt jelen. 
                  2012.6.24-én a közösség alapítója búcsúelıadást tartott, és megünnepeltük  

                        egyesületünk alapításának 20. évfordulóját, 327 regisztrált résztvevıvel.  
 

Gazdasági tevékenység, (kizárólag a fenti tevékenységeknek alárendelve, azok 
finanszírozásának biztosítására): 
 

        A család-képzıközpont és környezetének folyamatos mőködtetése,   
         karbantartása. 450 m2 alapterülető képzıházunk, ahol 50 fıs konyha, étterem,  
         elıadóterem, csoportszobák, iroda és szociális helyiségek találhatók. Van 3  
         szállásépületünk és egy gyerekház bérleményünk. Játszóteret, sportpályát  
         tartunk fent. Üzemeltetésére 4 fıt foglalkoztatunk, üzemeltetés vezetı,    
         gondnok,  fızıasszony és konyhai kisegítı munkakörben. Mind hátrányos  
         helyzető munkavállalók. 3 50 év feletti nagycsaládos, 1 nyolc általánost  
         végzett nagycsaládos. A mőködési pályázaton kapott támogatást az ı  
         bérköltségeik egy részének fedezésére fordítottuk. Az így felszabaduló   
         összeget is a családok ellátására költöttük. 
 

   Kiadói tevékenység- megjelent a speciálisan családoknak szóló 
                                                Oázis címő folyóirat, 4x1000példányban. 
                                           -megjelent a hálózatban tovább folytatott tanulást  
                                                segítı családnapos füzet 200 példányban 
                                            -naptárt készítettünk 1000 példányban 
                                            -Égfelé imakönyv családoknak 500 példányban 
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    Forrásteremtés a hátrányos helyzető családok részvételi lehetıségének  

      megteremtésére.  
•  Családoknak szóló kiadványok, naptár önkéntesek által való elkészítése,   
                  adományért való felajánlása által jutottunk adományokhoz. 
•  Szálláshelyeink szabad kapacitását reklámozzuk, jobb kihasználtságra  
                  törekszünk. Prospektust készítettünk az értékesítés lehetıségének bıvítésére 
•             Nea szakmai pályázatán elnyert támogatás segítségével a családoknak a  
                  veteményezés és tartósítás tárgyában felvilágosítást és gyakorlati bemutatót   
                  tartunk. 
•            1% győjtés: honlapunkon, újságunkban, személyes kapcsolatainkban felhívjuk  
                  a figyelmet az 1% adományozás lehetıségére. 2012-ben a csökkenı  
                  lehetıségek mellett 736 496Ft támogatást kaptunk ebbıl a forrásból 

 
 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

Nincs adat felvéve a fejezethez. 


