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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Civil Információs Centrum munkája a civil-közszféra valamint a vállalkozói szféra közti erıs
partnerkapcsolat kialakítása. Az említett csoportok számára információs-szakmai napok szervezése illetve
képzések szervezése. A feladat a civil szervezetek tájékoztatása a törvényi változások követése és egyértelmő
segítségnyújtás a civil szervezetek mőködéséhez.
A Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház tevékenysége a következıkben áll. A fogyatékossággal élık,
a mélyszegénységben élı családok segítése. Fontos feladata a társadalmi szemléletformálás a helyi, kistérségi
és megyei szintő rendezvényeken szakmai programok szervezése: esélyórák és egyéb gyerekek, ifjúság
számára megvalósított szemléletformáló és az önketesség fontosságát hangsúlyozó programok megvalósítása.
Szakmai mőhelyek, képzések, konferenciák, tréningek, képzések szervezése alapvetıen az állami,
önkormányzati fenntartású intézmények munkatársasi számára.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kultúrális, oktató-nevelı tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális, oktató-nevelı tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségő szervek feladat ..

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Civil szervezetek, közszféra, vállalkozói szféra

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

4,000

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei
A célcsoportok tájékoztatása, képzése (tanusítvánnyal). Programokon való aktív részvétel.

2.2. Szociális tevékenység, családsegítés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális tevékenység, családsegítés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv a családok védelmérıl 1.§-6.§

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hátrányos helyzető családok

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

4,000

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei
A célcsoportok tájékoztatása. Szakmai mőhelyeken, tréningeken, foglalkozásokon való aktív részvétel.

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

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nincs adat megadva.
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5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

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

Elızı év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév
0

13 963

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

0

0

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)]

0

13 963

H. Összes ráfordítás (kiadás)

0

9 418

I. Személyi jellegő kiadás

0

6 643

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

9 418

K. Adózott eredmény

0

4 545

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

0

0

ebbıl:

ebbıl:

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

6 982

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

X

4 545

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

X

0.71

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

X
X

0.00
1.00

X

0

8. Kiegészítı melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása
Workshopok, szakmai napok, tájékoztató elıadások szervezése a megyeszékhelyen, kistérségben. Civil
regiszter létrehozása. Tolna Megyei Civil Információs Centrum honlapjának létrehozása, fejlesztése. Pályázati
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tájékoztatók, jogi-szervezetfejlesztési-pénzügyi és informatikai tanácsadások megszervezése.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. ÁROP-1.1.14-2012-2012-0019
Támogatási program elnevezése:

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0019

Támogató megnevezése:

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2012. július 1. - 2014. december 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

34,808,935
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

6,900,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

6,223,792

-tárgyévben folyósított összeg:

6,900,000

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

4,217,740

Dologi:

688,194

Felhalmozási:

1,317,858

Összesen:

6,223,792

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Infrastruktúra fejlesztése, programok szervezése, iroda - terembérlet, utazási
költségtérítés, megbízási díjak valamint a programban közremőködık bérének kifizetése.

8.2.2. 38068-4/2012/ESELY
Támogatási program elnevezése:

38068-4/2012/ESELY

Támogató megnevezése:

Emberi Erıforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2012. szeptember 1. - 2013. március 31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

7,000,000
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

4,000,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

3,431,202

-tárgyévben folyósított összeg:

7,000,000

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:
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Dologi:

1,006,329

Felhalmozási:
Összesen:

3,431,202

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Programok, tréningek, foglalkozások lebonyolítására. Megbízási díjak valamint a programban
közremőködık bérének kifizetésére. Iroda-terembérlet, rezsi költség, utazási költség térítése. Programokon
felhasznált eszközök, irodaszerek vásárlására.
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