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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Főtevékenységünk az alapító okirat alapján: sérült, fogyatékossággal élő, szociálisan hátrányos helyzetű
emberek egészségmegőrző és egészségfejlesztő, rekreációs üdültetése.
A Szép Jelen Alapítvány által működtetett Fecskepalota rekreációs-rehabilitációs célú közösségi üdülőben a
teljes vendéglétszám 2020-ban a következőképp alakult: összesen 33 turnus üdült a Fecskepalotában, 593
szállóvendéggel, akik 1.571 vendégéjszakát töltöttek a létesítményben. Ebből az Erzsébet Program keretében
32 fő üdült integrált turnusokban (vegyes csoportokban fogyatékossággal élők, nyugdíjasok, nagycsaládosok).
A 2020-as évben a koronavírus miatt 6 hónapon keresztül zárva kellett tartanunk, emiatt alacsony a
vendéglétszámunk. 
A Fecskepalota a vendégcsoportjai részére nemcsak szállást, hanem teljes ellátást és közösségfejlesztő célú,
szervezett kulturális, természetjáró, hagyományőrző (pl. gasztronómiai) programokat is biztosít. A
Fecskepalota épülete akadálymentes, személyzete felkészült a különböző fogyatékossággal érkező vendégek
fogadására.
Különös gondot fordítunk a hozzánk érkező fogyatékossággal élő vendégek társadalmi integrációjára, mind az
üdülő csoportokban, mind a programok és program-helyszínek látogatása során. Érzékenyítési és
közösségfejlesztési tevékenységünket kiemelten a Vértes térségi turisztikai szektor felé, valamint a "Cselekvő
közösségek" (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) programba bekapcsolódva országos kiterjesztéssel új
megközelítéseinket mutatjuk be a társadalmi integrációra.
2020. április 30-án együttműködést kötöttünk a Quinit Nonprofit Kft-vel a Fitt Távtorna program kapcsán,
mely bentlakásos intézményekben élő, önálló mozgásra képes értelmi fogyatékosok számára juttat el
rendszeres mozgás lehetőséget az interneten keresztül. Ez a program különösen fontos jelen pandémiás
helyzetben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenység megnevezése: Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1998. évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségének biztosításáról

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az ország bármely területéről érkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 593

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Idén az Erzsébet Program keretein belül ugyan csak 32 fő üdült integrált turnusainkban, de ennek ellenére az
1571 vendégéjből 1014 az alapcélunk szerinti közhasznú volt, tehát 64,5 %-ban szociálisan hátrányos helyzetű
személyeket (érzékszervi fogyatékossággal élőket, nagycsaládosokat, többgenerációs nagycsaládokat,
kisgyermekes családokat, nyugdíjasokat és kísérőiket) fogadtunk. Az összes vendéglétszám 31,5%-át kitevő
érzékszervi, illetve értelmi fogyatékosságból élő vendégeket és kísérőiket vontuk be integrált rekreációs
üdülési programokba. Vendégeink az ország minden részéből érkeztek. Idén vendégeink főként Budapestről,
Pest megyéből és az Alföldről érkeztek, de az ország többi részéből is volt vendégünk.
2020. októberében a 2021. évre új modell programot indítottunk az EMMI támogatásával, bekapcsolódva a
Quinit nKft. "Kistestvér Program"-jába, amely az értelmi sérült emberek lelkigondozása felé terjeszti ki a
Fecskepalota korábbi rekreációs tevékenységét. 
Márciusban érzékelve a kialakuló válsághelyzetet, előre menekültünk és minden alkalmat megragadtunk, hogy
a számunkra elérhető pályázatokon forrásokat teremtsünk épület- és program fejlesztéshez. Elnyert
támogatások 2021-re: tetőhéjazat csere, működési- és foglalkoztatási támogatás, Kistestvér szakmai program,
Fitt Távtorna szakmai program. 
A Szép Jelen Alapítvány a 2020-as év nehézségeinek ellenére megtartotta három munkatársát és ezzel az újra
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nyitás lehetőségét 2021-ben.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nem volt cél szerinti juttatás 0 0

Összesen: 0 0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

A szervezet vezető tisztségviselőinek juttatása 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 46 872 17 093

ebből:   

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

38 134

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)] 46 834 16 959

H. Összes ráfordítás (kiadás) 46 602 19 044

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 13 278 5 137

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 46 602 19 044

K. Adózott eredmény 270 -1 951

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

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

(két évi bevétel átlaga)   
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

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

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

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

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   

SZÉP JELEN ALAPÍTVÁNY                                                           Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]


