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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Lelkigyakorlatok, képzések
1. Családok számára- Egy hetes, illetve hétvégi lelki, szellemi program
biztosítása, bentlakással, teljes ellátással. Ezen belül a házaspárok a
családpedagógiai képzése, és egyidejőleg a gyermekeik kreativitást és
környezettudatot fejlesztı foglalkoztatása.. 2014-ben12 egy hetes lelki, szellemi
program biztosítása, bentlakással, teljes ellátással. A házaspárok
családpedagógiai képzése, és gyermekeik kreativitást és
környezettudatot fejlesztı foglalkoztatása. Résztvevık száma 175 család, 847
fı. A lebonyolítást 24fı házigazda önkéntes 1152 óra, 34 fı elıadó önkéntes
1632 óra és 244 fı gyerekfoglalkoztató önkéntes 5076 óra munkával végezte.
2. Animátor képzés-Elıadó és házigazda házaspárok képzése 19 hétvégén 656
fı részvételével, a lebonyolítást 76 fı házigazda és elıadó
önkéntes 1216 óra munkával végezte.
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 16 állomás és egy kísérı kiadvány segít elmélyíteni a
házastársi kapcsolatot. 2014-ben 8 hétvégi csoport 360 fıvel érkezett.
4. A szervezetünkhöz tartozó családok fiataljainak és ismerıseinek helyszínt
biztosítunk saját rendezvényeikhez, pl. ifjúsági találkozó hétvége és ifjúsági
táborok, összesen 9 hétvége 338 fı részvételével. Családi életre nevelés
témában elıadó házaspár és kiadványok álltak rendelkezésükre.
5. Gyermek és ifjúsági csoportok fogadása családi életre nevelés elıadások
biztosításával. 2014-ben 5 alkalommal összesen 167 fı részvételével. Családi
életre nevelés témában elıadó házaspár és kiadványok álltak rendelkezésükre
6. Jegyesoktató képzı: 22 fı részvételével önkéntes elıadó házaspár 16 órai
munkájával.
Utógondozás:


Hálózatépítés a családok között, 326 családdal állunk folyamatos
kapcsolatban, lelki és szellemi közösséget biztosítunk számukra.
 Hálózatápolás-havi rendszeres találkozók szervezésében segítségnyújtás.
39 csoportunk van
 Kiadványok biztosítása a további tanuláshoz. Lelkigyakorlatos füzet
Szentélyünkbıl a világba 260 pl-ban
 Életvezetési tanácsadás személyesen, telefonon és az egyesület
kiadványain keresztül.
 Honlap fenntartás, http://csaladok.schoenstatt.hu/
 Hírlevél
• Önkéntes munkalehetıség által az összetartozás érzésének erısítése.
Önkéntes munkalehetıség 4 alkalommal, 57 fıvel 456 óra,
tereprendezés, kerti munka, stb.
• Nagyrendezvények szervezése a közösségi élmény megtapasztalására.
Kápolnánk szentelésének 9. évfordulójának megünneplése 166
regisztrál t résztvevıvel, Jubileumi Ünnep 744 reg. résztvevıvel, 100
éves évforduló 208 reg. résztvevı.
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Mária Rádióban hallható schönstatti mősorok, mősorvezetı: Varga
Erika, szakértı Uzsalyné Pécsi Rita, hangszerkesztı: Bartal Orsi

Kiadói tevékenység:- Családpedagógiai szakirodalom a hálózatban tovább folytatott tanulást
segítı évente megjelenı lelkigyakorlatos jelmondat
füzet. 260pl.
- Negyedévente megjelenı,
speciálisan családoknak szóló
Oázis címő folyóirat, 4x1100pl.
-alkalmi kiadványok a közösség fontos
ünnepeihez. Így Vezetett… 300pl.
Házaspárok útja fenntartása, karbantartása.
Gazdasági tevékenység, (kizárólag a fenti tevékenységeknek alárendelve, azok
finanszírozásának biztosítására):
1. A családképzı-és lelkigyakorlatos központ és környezetének folyamatos mőködtetése
A feladatok ellátásához jól felszerelt irodát mőködtetünk. Négy állandó alkalmazottat
foglalkoztatunk(tartja a kapcsolatot a családokkal, szervezi a programokat, ellátja az
üzemeltetés vezetıi és élelmezés vezetıi munkakört, egy gondnokot, egy fızıasszonyt és egy
konyhai kisegítıt).
Diós Ifjúsági Turistaház bıvítését hajtottuk végre, matracszállás, fiú-lány vizesblokk,
csoportvezetı apartman, sátorhely került kialakításra.
A fenntartást segíti a családképzési tevékenység idıtartamán kívüli vendégfogadás.
2. Forrásteremtés a hátrányos helyzető családok részvételi lehetıségének megteremtésére.
Adománygyőjtés-naptár készítése családpedagógiai tartalommal, adomány ellenében való
felajánlással. 1000 pl.
Pályázatok beadása 2014-ben támogatást nyertünk az Oázis újságunk megjelentetéséhez.
1% győjtés

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
Az elsı pontban összefoglalt családsegítı közhasznú tevékenységünket hozzáférhetıvé tettük
minden érdeklıdı számára. Az anyagilag rászorulók részvételét adományokból oldottuk meg.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az egyesület nem nyújtott cél szerinti juttatást.

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás
Az egyesület vezetı tisztségviselıi nem részesülnek semmilyen anyagi juttatásban.
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Elızı év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

45 554

46 854

804
0
0

672
0
0

0
44 750
39 870

0
46 182
41 643

7 055
33 135
5 684

7 882
32 988
5 211

0

0

ebbıl:
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
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebbıl:
I. Személyi jellegő kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet
végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı)

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erıforrás-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 fı]

X

8. Kiegészítı melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása
8.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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