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o. Alapadatok
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Mátyus Sándor
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egyszeres (naplófokönyv)
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1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány 2011. évi összes közhasznú tevékenységének bevétele 12.872 E Ft.

Ebbol pályázaton elnyert támogatás 12.607 E Ft.

Az Alapítvány eszközei (aktívák)

Az Alapítványnak 50 E Ft értéku tárgyi eszköz és 43 E Ft értéku pénzeszköz áll ren

delkezésére. Ebbol következoen eszközei 2011.december 31-én összesen 93 E Ft-ot

tesznek ki.

Az Alapítvány forrásai (passzívák)

2011. december 31-én az Alapítvány saját tokéje összesen 93 E Ft. Az Alapítványnak

kötelezettségei nincsenek, így az Alapítvány forrásai összesen 93 E Ft-ot tesznek ki.

Az Alapítványnak vállalkozási tevékenységbol származó bevétele nem volt.

Az adatokat figyelembe véve az Alapítvány eszközei és forrásai megegyeznek.

A fenti adatok az Alapítvány 2011. évi hivatalos mérlegével megegyeznek.

Az Alapítvány 2011. évi mérlege és eredmény-kimutatása megtekintheto a mellékelt hiva

talos nyomtatványokon.
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2011. év során megkapott pályázati támogatások összesen

NeA (muködésre)

"NORVÉG ALAP"-BÓL

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Alapítvány bevételei nek összetétele:

Központi költségvetésbol származó bevétel:

APEH SZJA 1% felajánlások

Közhasznú tevékenységre nyújtott támogatás

Közhasznú tevékenységbol származó bevétel

Pályázatokon elnyert (és megkapott) támogatások

Egyéb bevételek

Összes bevétel

12.607 E Ft

200 EFt

12.407 EFt

9 EFt

211 EFt

20 E Ft

12.607 E Ft

25 E Ft

12.872 E Ft

Személyi jellegu kifizetések

Anyag jellegu ráfordítások

Egyéb jellegu ráfordítások

Az összes ráfordítás

,

5

851 E Ft

13.125 E Ft

13.976 E Ft
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4.Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2011. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást.

A központi költségvetési szervtol, elkülönített állami pénzalaptói, a he

lyi önkormányzattói a kisebbségi települési önkormányzattói, a telepü

lési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormány

zattói és mindezek szerveitol kapott támogatás mértékének kimutatása

Az Alapítvány 2011.évben a fenti támogatásban nem részesült.

5. A vezeto tisztségviseloknek nyújtott juttatások értékének, illetve

öszegének kimutatása

A 2011. évben az Alapítvány nem nyújtott juttatást a tisztségviselöinek.
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6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány 2011. évi tevékenysége:

• Folyamatosan részt vettünk a Szolnok Városi Civil Tanács, illetve a városi Ifjúsági Ke

rekasztal munkájában. (Ez utóbbi testület vezetojét is alapítványunk adja.)

• A 2006-ban elkezdett tevékenység jó tapasztalataira építve, civil és non-profit szerveze

tek számára, népi játék és kézmuves játszóházi programokat szolgáltattunk. A hazai és

nemzetközi játékkultúra megorzése és továbbadása nem csak fontos feladat, de siker él

mény mind az egyén, mind a közösségek számára. Ezek a 'kortalan' játékok minden kor

osztályt megmozgatnak és a kapcsolódó Ueles napokhoz, vagy évszakokhoz igazított)

kézmuves programok legszebb hagyományaink átadását szolgálják az alkotás örömével.

• "ÖKO-Iábnyomok a hóban" címu téli tábor projektünket a Norvég Alap támogatásával

valósítottuk meg (NA-2-2010-055). Résztvevok: 200 fo gyermek, Szolnok környéki általá

nos iskolákból és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon lakásotthonaiból, kísé

rotanárok száma 8 fo. A környezettudatos nevelés és fenntarthatósága jegyében szerve

zett programok a résztvevo gyerekek szemléletét, gondolkodását olyan módon erosítették,

hogy felelosségteljesebben gondolkodjanak környezetünkrol.

• A nyugdíjas szervezetekkel való együttmuködést erosítve, bovítettük szolgáltatásainkat.

Ez a feladat a programjaink további újragondolását, eszközeink bovítését igényli, melyhez

reméljük pályázati támogatást is tudunk szerezni.

• Több alkalommal tartottunk térítésmentes népi játék programot pl.: általános iskolák

ban, nyugdíjas klubokban, a Városi Civil Pikniken, Szolnok Város Napján, a Civil Kavalká

don, a mozgáskorlátozottak Bice-Bóca Táborában és Grundtwig-pályázat keretében Szol

nokon tartózkodó nemzetközi csoportnak is.

• 2011. májusában az Állami Számvevoszék "A Nemzeti Civil Alapprogram muködésé

nek-támogatásának ellenorzése a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítványnál" címmel

ellenorzést tartott alapítványunknál. Örömünkre szolgált, hogy az 2008-2009-201 O-es

éveket átfogó vizsgálat rendben találta muködésünket.

• Az NCA pályázati támogatásával tapasztalatcserét szerveztünk a franciaországi LilIe

ben lévo Wellouej Egyesülethez (2010. november), akik az idosebb korosztály számára is

szerveznek népi játék és kézmuves foglalkozásokat, rekreációs programokat. A francia

partnerszervezet képviseloi 2011. májusában viszonozták látogatásunkat. A kapcsolat na

gyon jó tapasztalatokat és ösztönzést adott számunkra ahhoz, hogy az idos korosztály

igényéhez igazodva is fejlesszük játékparkunkat.
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• A lengyelországi Debnóban lovagi várjáték programhoz kapcsolódóan tartottunk egész

napos népi játék bemutatót. Majd a következo napon Stryszawa városban több turnusban,

iskolás csoportok számára mutattuk be játékainkat. Sikeres bemutatkozásunk után 2012

ben is várnak minket Lengyelországba.

• Az NCA támogatásával négynyelvu változatban általunk kiadott Bali István: Népi gyer

mek és sport játékok Európában címu CD-ROM jó segítség a civil szervezetek muködésé

nek, programjainak színesítéséhez. Azt tapasztaljuk, hogy nemzetközi kapcsolataink épí

tésében, erosítésében is egy újabb kapcsolódási pontot alakíthattunk ezzel.

• A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati támogatásával 2011 oszén ismét

téli öko-tábor programhoz nyertünk támogatást, melyet 2012. januárjában valósítottunk

meg abonyi, szolnoki és püspökiadányi gyerekek részvételével.

Szolnok, 2012. április 24.

Záradék: A közhasznúsági jelentést a kl,lratqrium 2012. április 27-i ülésén elfogadta.
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