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A Pécsi Hársfa Egyesület
Beszámolója
Közhasznú tevékenységéről
2007. január 01-től 2007. december 31-ig
A Pécsi Hársfa Egyesület a megjelölt beszámolási időszakban Alapszabálya szerint
működött. A 2006. óta érvényes alapszabály céljainak és feladatainak teljesítéséről
hivatott számot adni beszámolónk.
Az egyesület elsődleges, kiemelt célja a hátrányos helyzetű csoportok, családok
személyek segítése, életkörülményeinek javítás, fejlődésének elősegítése.
A fenti cél alapján az Egyesület a következőket tekinti alapfeladatainak:
diszfunkcionálisan működő családok, és az abban felnőtt emberek segítése, sérült
családok gyermekeinek támogatása, hátrányos helyzetű emberek, gyermekek
kulturális körülményeinek javítása, táboroztatásuk, krízisbe került egyének és
családok re integrálása, re szocializációja, tartós lakhatási problémák megoldása,
munkaerő-piaci reintegrácó, foglalkoztatási programok kialakítása.
Feladatainkat az Egyesület céljának szellemében igyekszünk megvalósítani.
Az Egyesületről, összetételéről
Az egyesület 2005-en alakult. A Baranya Megyei Bíróság 2006. február 26-án
jegyezte be közhasznú szervezetként.
Az egyesület alapító tagjai a UWYTA. Kht. Által működtetett BAT-ház (hajléktalanok
rehabilitációs otthona), valamint a Családok Átmeneti Otthona munkatársai. Egy
pártoló tagunk volt, aki szakértelmével, napi munkájával hozzájárult az egyesület
adminisztrációs és pénzügyi munkájának elvégzéséhez. 2007-ben, voltak tagjaink,
akik nem tudták vállalni az egyesületi tevékenységet, köztük a pártoló tagunk is,
miközben néhány új belépő taggal bővültünk.
Az egyesület belső, szervezeti élete:
2005-ben azzal a szándékkal hoztuk létre egyesületünket, hogy egyrészt a két
intézmény (BAT-ház és Családok Átmeneti Otthona) szakmai munkáját, az ellátás
színvonalát tegyük jobb minőségűvé, valamint, hogy lehetővé váljon mindazon tag
számára, hogy saját elképzelését, ötletét, - mely az egyesület céljának megfelel megvalósíthassa, a többi tag támogatásával.
Az első cél megvalósítását a fenntartóval kötött együttműködési megállapodás
alapozta meg.
A szakmai munkán túl figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket és
adományszerzési lehetőségeket.
Ennek érdekében adtuk be 2006. június 16-án pályázatunkat az Erőforrás Alapítvány
– UNITED WAY Magyarország pályázatára. A civil szociális ellátás minőségi
javítását célzó program lett volna. Sajnos pályázatunkat, melyben részmunkaidős
pedagógus és szociális munkatárs bérköltségeire nyújtottuk be elutasították.

2006. augusztusban az egyik tagunk révén a Családok Átmeneti Otthona az Arányért
Egyesület jóvoltából 120 kg lisztet, tésztát, háztartási kekszet kapott adományba.
2006 őszén a fenntartó megszüntette a BAT-ház rehabilitációs otthon. A tervek
szerint a Családok Átmeneti Otthonát készült kibővíteni. Az egyesület tagjai a
megvalósítás
adminisztrációs
előzményeit,
szakmai
programtervezetének
összeállítását, adománygyűjtést és szervezést (bútorok és egyéb berendezési
tárgyak), végezték.
A 2007-es év szomorú változást hozott az egyesület életében. Az év első
negyedében a fenntartó bejelentette, hogy szándékában áll megszüntetni a Családok
Átmeneti Otthonát. Az ezt követő időszakban fenntartó keresés, és az otthon
bezárásával járó teendők miatt egyesületi életünket a túlélésért folytatott harca
jellemezte. Ezt azonban az egyesület megújulása követette. Az év végén új program
tervezeteink új erőt adtak, melyek megvalósításához nagy lendülettel állunk neki.
Célunk továbbra is az egyesület alapszabályában megfogalmazottak alapján új
programjaink megvalósítása.
Horváth Katalin
Elnök
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A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, - az Egyesület
gazdálkodásáról, vagyoni, - pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet mutat,
ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges – azzal együtt
tekinthető meg.
A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
Bevételek
-

magánszemélyektől kapott adomány (2000.- Ft)
tagdíjak (7000.-Ft)

Közhasznú tevékenység összes bevétele: 9000.- Ft
Az Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen
bevételt nem realizált. (Pályázati úton támogatást nem nyert, költségvetési
támogatásban nem részesült).
Kiadások:
-

pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások
pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

Közhasznú tevékenység összes ráfordításai: 2862.- Ft
Az Egyesület a tárgyi időszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. Tagjai önként,
társadalmi munkában végzik feladataikat.
A szervezet alaptevékenysége keretében díjakat, illetve más juttatást nem nyújtott.
Vezető tisztségviselői semmiféle juttatást nem kaptak.
A Pécsi Hársfa Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A szervezet az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a
tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.
A Pécsi Hársfa Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki
tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi és nem anyagi segítséget nyújtott.
A 2007. évi Közhasznúsági Jelentést az Egyesület közgyűlése 2008. március 26.-án
jóváhagyta.
Horváth Katalin
Elnök
Készítette:
Aratóné Szücs Marianna
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