Közhasznúsági MELLÉKLET 2016.

A közhasznúsági melléklet a Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet 2016. január 1-től 2016.
december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.
Vállalkozás neve, címe:
2016.01.01-2016.11.14-ig
STRÁZSA TANYA Szociális Szövetkezet
6080 – Szabadszállás, Alsószőlők tanya 2702/2
2016.11.15-2016.12.31-ig
STRÁZSA TANYA KÖZHASZNÚ Szociális Szövetkezet
6080 – Szabadszállás, Alsószőlők tanya 2702/2.

Vállalkozás adószáma: 23051643-2-03
Vállalkozás cégjegyzékszáma: 03-02-100280
Tevékenység kezdete:
- 2010. év
Könyvvezetés módja:
- Kettős könyvvitel. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
„A” változatban, összköltség eljárással készül, a mérleg is „A” változatú.
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Hátrányos helyzetű térségben, elsősorban értelmi fogyatékossággal élő fiatalok önálló életre
történő felkészítését végezzük, melynek során vendégnapon keresztül készítettünk fel
értelmi fogyatékossággal élőket az önállóbb életre.
Hat éve tartó projektünket az NSZFH „Út az önálló élethez” képzési program néven E001130/2015/D001 számon nyilvántartásba vette (akkreditálta). A fogyatékossággal élő
fiatalok felkészítése öt tananyagegységből áll: önálló életvitelt segítő tevékenységek,
társadalmi ismeretek, szabadidő aktív eltöltése, természetismeret- és környezetvédelem,
munkatapasztalat-szerzés. Felkészítjük őket nem csak az önálló(bb) életre, de a
munkavállalásra is.
Szociális szövetkezetünk 2015-ben akkreditált foglalkoztatóvá vált, elősegítve ezzel a
képzésben résztvevő értelmi sérült fiatalok foglalkozatását. Akkreditációs lajstromszámunk
0402-00. Munkatársaink több mint 50%-a megváltozott munkaképességű. 2016-ban
fogyatékossággal élő munkavállalóink létszáma tovább emelkedett.
Mindenki számára ingyenesen elérhető közösségi és kulturális programjainkon nagy
szerepet kap az integráció, a fogyatékossággal élő emberek el- és befogadása.
Tevékenységünk hatására a fogyatékossággal élő fiatalok magabiztosabbá váltak, nőtt az
önértékelésük. Tevékenységünket szövetkezetünk tagjai által végzett szívességi munka, és
külső segítők bevonása segíti. Programunknak köszönhetően a térségünkben élők
elfogadóbbá váltak, mert megtapasztalták, hogy a fogyatékossággal élők is képesek értékes
munka végzésére, és ők is egyenértékű tagjai társadalmunknak.

2016-ban az Év Közösségfejlesztő Társadalmi Vállalkozása címmel gazdagodtunk, valamint
ParaPark nevű kezdeményezésünk nem csak Magyarországon vált elismertté, de Párizsban
nemzetközi különdíjat kapott.

Közhasznú tevékenység bemutatása:
Közhasznú tevékenység megnevezése: Rehabilitációs szolgáltatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Rehabilitációs foglalkoztatás
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72. § (1) (2)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Értelmi fogyatékossággal élő fiatal felnőttek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 90-100 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Fogyatékossággal élők önálló életét segítő programunk ismertté vált. Hiánypótló
tevékenységéből adódóan az ország minden részéből jelentkeztek az önállóságot segítő
programra résztvevők.
Tapasztalatinkat képzési programmá formáltunk, ennek köszönhetően az NSZFH „Út az
önálló élethez” megnevezéssel E-001130/2015/D001 számon nyilvántartásba vette
(akkreditálta).
2016-ban is megfeleltünk a rehabilitációs munkavégzés feltételeinek, és akkreditált
munkáltatóként
foglalkoztatunk
Értelmi
fogyatékossággal
élőket.
Akkreditációs
lajstromszámunk 0402-00.
2016-ban munkatársaink több mint 75%-a megváltozott munkaképességű munkavállaló.
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

0
Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

0

0

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6 636

21 090

0

0

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
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 bevétel [B-(C+D+E+F)]

6 636

21 090

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 485

19 038

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

1 237

2 801

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6 485

21 090

K. Adózott eredmény

151

1 968

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)

10

13

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a)

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b)

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c)

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a)

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b)

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c)

Igen

Nem

Szabadszállás, 2017. április 10.

Németné Horváth Beáta Veronika
igazgató elnök

