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1.
A szervezet azonosító adatai
név:
Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület
székhely:
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.sz
bejegyző határozat száma:
00 Pk. 60.091/2011/04.
nyilvántartási szám:
04-02-0003044
képviselő neve:
Csuta Ildikó

2.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Az egyesület alapcélja, az idős koruk és/vagy betegségüknél fogva ellátásra szoruló emberek
gondozása, minden napi életvitelük segítése. Az otthonukban élő idős korúak, valamint a
betegségük miatt ellátásra szoruló emberek házi gondozása, és szociális étkeztetésük biztosítása.
Az Egyesület szociális tanácsadást, szabadidő foglalkozást, és egyéb, az életminőséget javító
tevékenységeket szervezett. Sajnos a COVID miatt ezeket a foglalkozásokat csak igen korlátozott
számban és részvétellel lehetett megtartani. Nőtt a telefonos megkeresések és tanácsadások száma.
Az ellátás szükségességét igazoló állapotfelméréseket elvégezte. A feladatok megvalósítása
érdekében szociális gondozókat és szociális segítőket foglalkoztatott. A szociális gondozók
számára a szakképzettség megszerzése érdekében OKJ-s szakképzettséget nyújtó képzést
szervezett, akkreditált képző intézet bevonásával. Az ellátottak érdekeit képviselte, kapcsolatokat
alakított ki a családokkal, az egészségügyi, valamint a szociális intézményekkel.

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

-

Házi segítségnyújtás: Az egyesület alapcélja, az idős koruk és/vagy betegségüknél fogva
ellátásra szoruló emberek gondozása, minden napi életvitelük segítése. Az otthonukban élő idős
korúak, valamint a betegségük miatt ellátásra szoruló emberek házi gondozása.
Szociális étkeztetés: Az idős koruk és/vagy betegségüknél fogva ellátásra szoruló embereknek
napi egyszere meleg étel biztosítása, házhozszállítással.

-

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások közfeladathoz
kapcsolódóan. E közfeladat teljesítését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 4. pont írja elő.
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások közfeladathoz kapcsolódóan. E közfeladat teljesítését a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8. pont írja elő.

-

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú szolgáltatást az egyesületi tagságtól függetlenül bárki igénybe veheti, aki
idős kora és/vagy betegsége miatt ellátásra szorul.

-

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

-

260 fő házi segítségnyújtásban
212 fő szociális étkeztetésben

-

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2020 évben szakképzett szociális gondozóink magas színvonalon naponta átlagosan 260
gondozottat látnak el mind az ellátottak, mind családtagjaik megelégedésére. A házi gondozók
személyi gondozást és szociális segítést nyújtottak az ellátottaknak szükségleteik szerint.
A szociális étkeztetés szolgáltatásával naponta átlagosan 212 adag étel kiszállításával segítünk
rászoruló embereknek napi egyszeri meleghez jutáshoz. Célunk, hogy minden nálunk étkező, a
betegségének megfelelő diétás ételhez juthasson.
Az alapszolgáltatások mellett fontosnak tartjuk az időseknek szabadidős programok szervezését az
Ő igényeiknek megfelelően. Rendszeresen kapcsolatban vagyunk az ellátottak háziorvosaival, az
orvosok által meghatározott terápiát követik a szociális gondozók. Az ellátottak családtagjaival is
felvesszük a kapcsolatot, szem előtt tartva az idősek kéréseit.
Segítséget nyújtunk azon idősek számára, akik bentlakásos idős otthonba szeretnének költözni.
Rendszeres mentális támogatással és tanácsadással, információnyújtással segítjük az időseket
gyógyulásuk folyamatában, betegségmegelőzésben, egészségmegőrzésben.
2020 évben a COVID járvány miatt gondozóinkra még több feladat és még nagyobb felelősség
hárult. Nagyon nehéz volt a társszervekkel az egészségüggyel a kapcsolattartás. A bezártság miatt
a gondozottaknál megjelentek a befelé fordulás, a depresszió jelei. Még több odafigyelést, törődést
igényeltek. A személyes találkozások csökkentése miatt megnövekedett a telefonos kontaktusok
száma. Most éreztük igazán annak jótékony hatását, hogy részt vállaltunk a digitális világ
terjesztésében, mind a gondozottak, mind a gondozóink körében
2016 óta több középiskolával megállapodást kötöttünk, amelynek célja a diákok 50 órás
közösségi szolgálat teljesítése. 2020 évben 3 főt fogadtunk, akik megismerkedtek a házi
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés alapszolgáltatásokkal, részt vettek a szociális gondozók
felügyelete és irányítása alatt az idősek gondozásában, étkeztetésében.
Egyesületünk 2017 évben gazdasági-vállalkozási tevékenységet kezdett. Új vállalkozásként az
EFOP-1.1.1 keretében rehabilitálható munkaerőre támaszkodva géptörlőrongy vágást végzünk.
Támogatással foglalkoztatható munkaerő segítségével bérmunkában végezzük ezt a tevékenységet.
2018 évben akkreditált munkáltatóvá váltunk és a székhelyen szociális gondozó munkakörben, a
sarkadi telephelyen betanított munkásként foglalkoztatunk 32 fő megváltozott munkaképességű
dolgozót.

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

4.

adatok ezer forintban
Felhasznált vagyonelem
megnevezése

Vagyonelem
értéke*

Normatív támogatás
Étkeztetés bevétele
Központi költségvetés és uniós
támogatások

141 180
32 110
4 460

Egyéb támogatás

4

Felhasználás célja
Szociális alapellátás
Szociális étkeztetés
Alaptevékenység bérköltsége és
eszközbeszerzés, képzés
Szociális alapellátás
eszközigénye

Cél szerinti juttatások kimutatása

5.

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

Az egyesület 2020 évben tevékenysége keretében támogatást, adományt nem nyújtott.

6.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki
által igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesített okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7.

0.-

0.-

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B.

Éves összes bevétel:

F.
G.
H.
I.
J.
K.

a személyi jövedelemadó meghatározott részénekazadózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló1996.évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
közszolgáltatási bevétel
normatívtámogatás
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
Korrigált bevétel[B-(C+D+E+F)]
Összes ráfordítás(kiadás)
ebből személyi jellegű ráfordítás
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózott eredmény

L.

A szervezet munkájában közreműködőközérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005.éviLXXXVIII. törvénynek
megfelelően)

C.
D.
E.

Előzőév
(1)*

Tárgyév
(2)*

250 320

284 793

52

4

27 904
113 260

32 110
141 180

73 764

4 460

35 340
247 148
158 069
200 013
3 172

107 039
283 336
181 664
239 026
1 435

120 fő

26 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4)b) [K1+K2>0]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Társadalmi támogatottságmutatói

Mutatóteljesítése

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

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.

Békéscsaba, 2021.05.27.

Csuta Ildikó
Egyesület elnöke

