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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET  

2021. év 

 

 
 

1. A szervezet azonosító adatai 

név:     Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület 

székhely:   5700 Gyula Szent István u. 15.sz 

bejegyző határozatszáma: 0400 Pk. 60.075/2011/07. 

nyilvántartásiszám:  04-02-03033 

képviselőneve:   Bartos Judit 

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

Az egyesület alapcéljának megfelelően az idős koruk és/vagy betegségüknél fogva ellátásra szoruló 

emberek gondozását, minden napi életvitelük segítését végezte. Az otthonukban élő időskorúak, valamint 

a betegségük miatt ellátásra szoruló emberek házi gondozását ellátta. A mindennapi életben jelentkező 

problémák megoldásában segítséget nyújtott. Idősek közösségének szervezése, a családok támogatása, 

társadalmi integrációjuk segítése fontos feladata volt az Egyesületnek 2021-ben is. Ezen belül egyenlő 

esélyek és jogok biztosítása. A teljes körű beilleszkedésük, rehabilitációjuk, gondozásuk előmozdítását 

végezte. Az ellátottak érdekeit képviselte, kapcsolatokat alakított ki a családokkal, az egészségügyi, 

valamint a szociális intézményekkel. 

 Az Egyesület szociális tanácsadást, szabadidő foglalkozást, és egyéb, az életminőséget javító 

tevékenységeket tervezett. Sajnos a COVID miatt ezeket a foglalkozásokat csak igen korlátozott számban 

és részvétellel lehetett megtartani.  

A távolban vagy külföldön élő közeli családtagok mozgásának korlátozása a látogatások csökkenése  

még több feladatott rótt az egyesületre. A bezártság sok idősnél a depresszió jeleit mutatta. Nőtt a 

telefonos megkeresések és tanácsadások száma.  

Az új ellátási igények benyújtásakor az ellátás szükségességét igazoló állapotfelméréseket elvégezte.  

A feladatok megvalósítása érdekében szociális gondozókat és szociális segítőket foglalkoztatott. A 

szociális gondozók számára a szakképzettség megszerzése érdekében OKj-s szakképzettséget nyújtó 

képzést szervezett, akkreditált képző intézet bevonásával. Segítette a tanulókat az online oktatás alatt a 

tananyag elsajátításában. A gyakorlati képzések egy részének, korházi, bentlakásos intézményi gyakorlat 

elmaradása miatt további szakemberek, orvos, mentálhigienes és szociális munkás segítségével 

kiscsoportos foglalkozásokat szerveztünk a sikeres vizsga és a szükséges gyakorlat megszerzése 

érdekében.  

A már képesítéssel rendelkező gondozók részére megszervezte a kötelező kredit pontot igazoló 

továbbképzéseket. Megkereste a szükséges tanfolyamokat, segített a regisztrációk elvégzésében, 

konzultációs lehetőséget biztosított az online képzéshez.  
 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

közhasznú tevékenység megnevezése:  

 

 

- Házi segítségnyújtás: Az egyesület alapcélja, az idős koruk és/vagy betegségüknél fogva ellátásra 

szoruló emberek gondozása, minden napi életvitelük segítése. Az otthonukban élő idős korúak, 

valamint a betegségük miatt ellátásra szoruló emberek házi gondozása. 

 



közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység az 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások közfeladathoz 

kapcsolódóan. E közfeladat teljesítését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 4. pont írja elő. 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások közfeladathoz kapcsolódóan.  E közfeladat teljesítését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 

8. pont írja elő. 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  

 

Közhasznú szolgáltatást az egyesületi tagságtól függetlenül bárki igénybe veheti, aki 

idős kora és/vagy betegsége miatt ellátásra szorul. 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 437 fő/nap házi segítségnyújtásban 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 

2021. évben a szociális gondozóink magas színvonalon látták el feladataikat. A 

társintézményekkel való együttműködéssel segítséget nyújtottunk a rászorulóknak. A szociális 

étkeztetés ellátást 2020. december 31-el  megszűntettük. Segítettünk a gondozottaknak olyan 

szolgáltatót találni akik ki tudják elégíteni igényeiket. Sajnos a COVID miatt sok szociális 

étkeztetést biztosító konyha bezárt. 

2019 évben megnyert GINOP-5.4.1-17-2019-00035 projekt keretében 2020. február hónapban 

20 fő részvételével foglalkoztatás keretében indított OKJ-s végzettséget adó szociális gondozó és 

ápoló képzést indítottunk. A képzéssel biztosítani szeretnénk a saját és a környezetünkben 

működő szociális szolgáltatók szakképzett munkaerő ellátását.  

 A házi gondozók személyi gondozást és szociális segítést nyújtottak az ellátottaknak 

szükségleteik szerint. Az ellátás minőségének javítása érdekében a társadalmi gondozók és az 

önkéntes segítők részére 100, illetve 30 órás, szakmai, jogi, munkavédelmi kérdésekről szóló 

oktatást szervezünk folyamatosan. 

Az alapszolgáltatások mellett fontosnak tartjuk az időseknek szabadidős programok szervezését 

az Ő igényeiknek megfelelően. A rendezvény megtartásának korlátozása a COVID miatt ezt a 

tevékenységet sajnos nagymértékben befolyásolta. Ennek pótlására a telefonos kapcsolattartás, 

érdeklődés, beszélgetés került előtérbe. 

 Rendszeresen kapcsolatban vagyunk az ellátottak háziorvosaival, az orvosok által meghatározott 

terápiát követik a szociális gondozók.  

Az ellátottak családtagjaival is felvesszük a kapcsolatot, szem előtt tartva az idősek kéréseit. 

Segítséget nyújtunk azon idősek számára, akik bentlakásos idős otthonba szeretnének költözni. 

Rendszeres mentális támogatással és tanácsadással, információnyújtással segítjük az időseket 

gyógyulásuk folyamatában, betegségmegelőzésben, egészségmegőrzésben. 

2021 évben a COVID járvány miatt gondozóinkra még több feladat és még nagyobb felelősség 

hárult. Nagyon nehéz volt a társszervekkel az egészségüggyel a kapcsolattartás. A bezártság miatt 

a gondozottaknál megjelentek a befelé fordulás, a depresszió jelei. Még több odafigyelést, 

törődést igényeltek. A személyes találkozások csökkentése miatt megnövekedett a telefonos 

kontaktusok száma. Most éreztük igazán annak jótékony hatását, hogy részt vállaltunk a digitális 

világ terjesztésében, mind a gondozottak, mind a gondozóink körében. 

2021 évben is több középiskolás töltötte nálunk az 50 órás közösségi szolgálatát. A fiatalok 

megismerkednek a házi alapszolgáltatással, részt vesznek a szociális gondozók felügyelete és 

irányítása mellett az idősek gondozásában. 
 



4.  Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 
        adatok ezer forintban 
 

Felhasznált vagyonelem 

megnevezése 

Vagyonelem 

értéke* 
Felhasználás célja 

 
Normatív támogatás 216 758 Szociális alapellátás költségei  

Étkeztetés bevétele 14 Szociális étkeztetés  

Kormányhivatali támogatás 299 Szociális alapellátás, bér  

Uniós alapokból kapott támogatások 50 675 
Alaptevékenység bérköltsége és 

eszközbeszerzés, képzés 
 

Egyéb támogatás - adomány 43 732 
Szociális alapellátás-munkabér, 

járulék kifizetés 
 

Egyéb támogatás 2020.évi Szja 1% 13 
Szociális alapellátás adó és járulék 

fizetés 
 

 
 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

   Cél szerinti juttatás megnevezése Előzőév* Tárgyév* 
 

     Az egyesület 2021 évben tevékenysége keretében támogatást, adományt nem nyújtott. 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

Tisztség Előző év(1)* Tárgyév(2)* 
 

 Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által igénybe 

vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:   0.-    0.- 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 Alapadatok Előzőév (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel: 307 829 325 400 

C. 

a személyi jövedelemadó meghatározott részénekazadózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló1996.évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg 

13 111 

D. közszolgáltatási bevétel 7 027 14 

E. normatívtámogatás 213 939 216 758 

F. 

az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 
84 862 50 675 

G. Korrigált bevétel[B-(C+D+E+F)] 1 988 57 842 

H. Összes ráfordítás(kiadás) 305 487 321 835 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 230 592 205 920 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 305 372 312 558 

K. Adózott eredmény 2 342 3 565 



L. 

A szervezet munkájában közreműködőközérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005.éviLXXXVIII. törvénynek 

megfelelően) 

30 fő 22 fő 

 

 

 

 
Erőforrás-ellátottság mutatói  

Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,-Ft] 
Igen  Nem

 

Ectv. 32. § (4)b) [K1+K2>0] 
Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c)[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] 
Igen Nem

 

Társadalmi támogatottságmutatói  
Mutatóteljesítése 

Ectv. 32. § (5) a)[(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] 
Igen  Nem

 

Ectv. 32. § (5)b)[(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] 
Igen Nem

 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10fő] 
Igen Nem

 

* Adatok ezerforintban. 

 

 

 

Gyula, 2021. május 27. 

 

 

     
           Bartos Judit 

        Egyesület elnöke 


