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1". Tárgyévben végzett alapcól szerinti tevékenységek bemutatása

Főtevékenységünk azalapítő okirat alapján: sérült, fogyatékossággal éló, szociálisan
hátrányos helyzetű emberek egészségmegőtző és égészségfejlesztó, rekreációs üdültetése.
A Szép Jelen Alapítvány áLta| múködtetett Fecskepalota rekreációs-rehabilitációs célú közösségi üdülőben a
teljes vendéglétszám 2018-ban a következőképp alakult: összesen 75 turnus üdült a Fecskepalotában, I.692'
szálló vendéggel, akik 4.668 vendégéjszakáí töltöttek a létesítményben, Ebból azErzsébet Program keretében

732 fó üdült 4I integrált turnusban (vegyes csoportokban fogyatékossággal élők, nyugdíjasok,
nagycsaládosok),
A Fecskepalota a vendégcsoportjai részére nemcsak szállást, hanem teljes ellátást és közösségfejlesztó célÚ,

szervezett kulturális, termószetjáró, hagyományőrző (pl. gasztronómiai) programokat is biztosít. A
Fecskepalota épüiete akad$lymentes, személyzete felkészült a különbözö fogyatékossággal érkezó vendégek,

fogadására.
Különös gondot fordítunk ahozzánk&kező fogyatékossággal éló vendégek társadalmi integráciőjáta, mind az
üdüló csoportokban, mind a programok és program-helyszínek látogatása során. Erzékenyítési és

közösségfejle§ztési tevékenységünket kiemelten a Vértes térségi turisztikai szektor felé, valamirit a "Cselékvö
közösségek" (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) programba bekapcsolódva országos kiterjesztéssel Új

megközelítéseinket mutaduk be a társadalmi integrációra,
2018-as év gazdasági tekintetben isjelentős volumenű tevékenysége (tervezetten 20 M Ft támogatási kerettel

az&diÉnrB Tanoda működtetésébe való bekapcsolódásunk (4 fő pedagógus alkalmazásaés azinfrastruktúra
fejlesztés, valamint a havi működtetési költsógek támogatása), amelyet az F,rdí Tanoda Egyesülettel
együttmüködésben végzünk, a Merlin Invest Kft-vel támogatási szerzódésbenrőgzített forrásból. A Szép Jelen
Alapítvány Erden lett a|apítva 1991-ben, tisztségviselói közül többen élnek Erden és térségében. Alapító
okiratunk célkitűzései szellemében, valamint a társadalmi integráció elósegítése céljából kapcsolódtunk be és

végeztük 2018-ban a szociálisan hátrányos helyzetű és az iskola elhagyásban veszé|yezíetett tanköteles korú
célcsoport felzérkőztatását. Az együttműködés dokumentumai és beszámolói honlapunkon elérhetóek:
http: //www. t'ecskepalota,hu/erte-tanod a

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

közhasznú tevéken megnevezése: Sérúlt, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, l998, évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségének biztosításáróllyhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az ország bármely területéről érkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma,. 1,200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A gazdasági működőképesség és a közhasznú célok teljesítése szempondából legfontosabb eredménynek
tekintjtik az Erzsébet Programban valő részvételünk megótzését 20l2-töl kezdve, 2018-ban is. Ez tette

lehetóvé azt, hogy vendégeink l\o/o-ban szociálisan hátrányos helyzetű személyeket {érzékszervi
fbgyatékossággal élóket, nagycsaládosokat, többgenerációs nagycsaládokat, kisgyermekes családokat,
nyugdíjasokat és kísérőiket) fogadhassuk. Az összes vendéglétszám közel 30%-át kitevö érzéYszervi
rógyatétossagból éló vendégekót és kíséróiket vontuk be integrált rekreációs ÚOnesi programokba.

Vendégeink az ország minden részéből érkeztek. Legjelentósebb mértékben a Tiszántú|től,'a7, Alföldről és

Eszak-Magyarország, ezen túl Budapest és környéke térségéból.

.A vendégek elégedettségét 2013 óta mérjük, A visszajelzése alapján a 2018-ban mért elégedettség
'egyenletesen maga§ minden mért kategóriában (https://www.fecskepalota,hu/vendegelegedettseg-1 )

ez entB Tanoda működtetését azÉrdi Tanoda Egyesülettel közösen indítottuk el2017 nyarán.
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BnrB Tanoda statisztikák 2017 december: 8- Fó állású munkatársaink szátma 4'5 fő (2'5 fő tanár' 1 fő

szociális munkás, 1 fó csecsemögondozó). A szakmai munka igen nágy terhelést jelentett a szemé|Yzet és az

önkéntesek s zámáta.Az ebből következő tűrc;iliőáas hatásáraltibb siómayi váltózás történt 2018. nyarán és

ószén. Mindezek eredmények ént azutrur-a"oitu1 számalecsökkent, 2018 végére azgrdi Tanoda egyesület

elnöksége teljes tisztújítás meliett donttitt."É"zl"Ű".ut a]Ot9. febr, Oi-i egYesÜleti kÖzgYŰlésen 'Új

vezetőség nregválasztá ával zárv,|t, amely lehetfivé tette a Tanoda program folytatását, A Szép Jelen

Alapítvány kuratóriumá úgy döntótt, t ogi ,ioá .az alapitványnál alkalrnazott korábbi tanoda személYzeÍ

minden tpgja jelezt e áíőzásí szandékat, ;'ili^i;oo.1 egYesiilette' fenntartott szofos szakmai

együttmúködést lezárja. Enne\ ré.szeként. őTűig."s májusi-elszámolást követöen a Támogatóval

egyetértésben u r*oíu -utoo,"teren ", atiőí pénzadománi -r;ilá,yösszegét átadja az Érdi Tanoda

Egyesületnek

3. Cél szerinti juttatásók kimutatása

4. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

B. Éves összes bevétel

:i: :!::*elkezós 
e s zerinti

ioii"*ráiaráiáis"óló 1996. éviaxxyl It összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

ffiuibót, itt"tu" a Kohéziós Alapból nyújtott

támogatás

G, Korrigált árbevétel tPl9:9jE:9]
H. Összes rátbrdítás (kiadás)

I. Személyi jellegú kiadás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

i onként", tevékenységetvégző
,l, A^^< 4-.: r v\a'!a\/TT'

ffit'ü;-?"#;i"^r.ii??rá"r.tr önkéntes tevékenységről szóló 2005, évi Lxxxv[L
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A r^r""""t rezető tisztségviselőinek juttaása
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

7. Kíegészítő melléklet

7.1. Azüzleti évben végzettfőbb tevékenységek és programok bemutatása

A közhasznú szakmai tevékenység a relaeációs és integrációs célú üdültetés, amely 2018-ban mintegy 1200_
töt érintett,
Az integráció és közösségfejlesztés jegyében zajlottak a cselekvő közösgégek projekt eseményei is. ennek
eredményeként három rendezvényt tartottunk és megszületett a prograíníól egy film és egy kiadvany is, amely
a projekt gazda Nemzeti Múvelódési Intézet helyi közösségfejlesztő nagyprojektjében jelenítette meg a

fogyatékossággal élő emberek bevonása tévén az esélyegyenlőség horizontális elvét.
Fecskepalota önkéntes napjának megtartása (Tavaszi Zsongás) a cselekvó közösségek programban
kapcsolódott be, Ennek keretében tovább folytatódott a gánt-bányatelepi közpark közösségi fejlesztése,..
fogyatékossággal élő emberek bevonásával.
Május elejétöl december közepéig folyamatosanérkeztekazErzsébet Program üdülőcsoportjai, Folyamatos és

intenzív szakmai munka folyt, amely 41 üdülési turnusban 73l fő szociálisan hátrányos helyzetű vendég

számára biztosította a rekreáció lehetőségét,
Októberben készítettük elö, és december 5-én tartottuk meg az első INTEGETO programot az ETA Szövetség
támogatásával, amely adott településen (ez esetben Bp. XVI: kerület) egymás közelében élő nyugdíjas
közösség és íbgyatékos gyermekeket nevelö iskola tanulóinak élményalapú összekapcsolásáttitzte ki célul, a
késóbbi rendszeres találkozások érdekében. Az elsó integető program nagy sikene|záru|t, azÉiIASzövetség
20t9-re is betervezte egy Integetö rendezvény megszervezésének költségét,
Ugyancsak az őszi időszak eseménye a Fecskepalota mellé tervezett konstruktív motivációs parkvasút területén
az alapozó földmunkák elvégzése, amely sikerrel megtörtént,

7 .2, T ámogatási programok bemutatása

7.2.1. Személyi jövedelmadó 1% -os felajánlása

Ecw. 32,par,(4) a) L(BI+BZ)/Z >

(két évi bevétel átlaga)

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

(két év egybeszámított adózott eredménye)

Ectv . 32,par . (4) c) [(I 1 +I2-A l -A2)/(H l +H2) > = 9,251

(személyi jellegű ráfordítások aránya)

Ectv. 32,par,(5) a) [(Cl+C2y(Gl+G2) >= 0,02]

(szja lo/o a korrigált árbevételhez)

Ectv, 32.par.(5) b) [(Jl+J2)(Hl+H2) >= 0,5]

(közhasznú ráfordítások aránya)

Ectv. 32,par.(5) c) [(Ll+L2)l2 >= 10 fől
(közérdekű ónkéntesek száma)

[EsBo program]



elnevezése: Személyi jövedelmadó tV"-o, r"lqánt§
Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés x
önkormányzati költségvetés

I76

l76

némzetközi fonás

más gazdálkodó

Tímnontás irlőtartama: 2018. év

Támogatás összege ( 1 000HUF)
-ebből a tárgyéwe jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg; |76

176

x

__---_-_____-j*. 176

176

-tárgyévben folyósított összeg

Támnoqtác tínrrsa: íX-el ielölVe) visszatérítendő

vissza nem téítendó

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
inocímenként:

Személyi:
a

Dologi:

Felhalmozási;

összesen:

TámogatástárgyévifelhasználásánakszöYege§bemutatása

Az Lo/otámogatást a cselekvö közösségek program keretében megvalósított nyári építő hétvége "istálló és

karám,, építésének anyagkölt§égére (faúyag, dószka, cserép, tőgzitő elemek) fordítottuk,
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