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2006 évi Közhasznúsági jelentés 

A Tegyünk az Idősekért  Alapítványt /adószáma 18309160-1-02/ 1996-ban alapítottuk, a bírósági bejegyzés 

száma PK.60162, közhasznú  2000 évtől lett, a  Tímár utcai Idősek Otthonát támogatja. Tevékenységének célja  

többek között a gondozottak ellátási színvonalának emelése, a cél megvalósítását elősegítő szakemberek 

támogatása, a lakók életkörülményei javítása érdekében  az intézet fejlesztése, a gondozás tárgyi és személyi 

feltételeinek emelése. 

 

Bevételek eFt-ban 

Megnevezés eFt 

APEH 1 %-os utalása 447 

Egyéni felajánlások 1,815 

Kamatbevétel 18 

Egyéb bevétel 150 

Bevételek 2006 dec.31-ig összesen 2,430 

  

Kiadások eFt-ban, mely tartalmazza a 447 eFt-os 1 %-os felajánlásokat is: 

Megnevezés eFt-ban 

Légterápiás készülék vásárlása 155 

A betegszobai részen ajtó készítése 166 

Zeneterapeuta díjazása 98 

Udvarra örökzöldek, virágok vásárlása 120 

Banki kiadások 28 

Gyógytornász díjazása 96 

Egyéb kiadások 150 

Kirándulások,  múzeum látogatás. 

Egyéb, az idősek foglalkoztatásához 

szükséges anyagok, készletek vásárlása, a 

lakók húsvéti karácsonyi ajándékozása. 

Házi rendezvények finanszírozása /4 

generáció találkozása az otthonban, idősek 

hónapja rendezvényei, kézimunka kiállítás 

stb./. 

562 

Kiadások 2006 december 31-ig összesen: 1,375 

 

 

2006 éves összesítés eFt-ban 

Megnevezés: eFt-ban 

2005 dec.31-i záró pénzkészlet: 1,116 

2006 tőkeváltozás 1,055 

2006 december 31-i záró pénzkészlet 

Banki zárókészlet:           1,748 

Házipénztár zárók.:            423 

 

2,171 

 

Az Alapítvány feladatai között jelentős szerepet tölt be a családias légkört biztosító programok támogatása. 2006 

évben is a Tímár utcai Idősek Otthona lakóit támogattuk. Az otthon életével szoros összhangban valósítjuk meg 

a közhasznú feladatokat. A lakók életét megkönnyítő, a környezetét szebbé tevő kiadásokat finanszírozzuk. 

Többek között a házi rendezvényeket, a kirándulásokat, színházlátogatást, foglalkoztatáshoz anyagok vásárlását, 

zeneterapeuta, gyógytornász foglalkoztatását.  

Mindezek megvalósításához a kérelmeket a kuratórium megtárgyalja és engedélyezi.  

Az alapítvány életével összefüggő minden tevékenység társadalmi munkában, minden ellenszolgáltatás nélkül  

történik.  Központi költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk, vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. 

 

2007 február 08.           

         A Kuratórium Vezetősége.

  



 

Egyszerűsített számviteli beszámoló: eFt-ban   

Az alapítvány induló pénzkészlete:   1,116     

2006 évben közhasznú célra befolyt támogatások 

 1 %-os felajánlások             447 

 magánszemélyek felajánl.                1,815    

 Egyéb bevétel                      150     

kamatbevétel                          18    

             Bevételek 2006 évben összesen:              2.430  

 

2006 évben különféle kiadások:   

 Eszközök vásárlása     321 

 Egyéb foglalkoztatáshoz  

 kapcsolódó kiadások    876   

 banki kiadások       28 

 egyéb kiadások     150 

 Kiadások 2006 évben        1,375 

 Bevétel és kiadás különbözete             +  1,055 

 

2006 december 31-én záró pénzkészlet:    2,171 

  

 

 

 Kuratórium elnöke. 

 

Pécs, 2007 február hónap. 

 

 

 

 

 


