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1. Számviteli beszámoló 1.sz. mellékletként csatolva

1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Ktgvetési normatív támogatásban nem részesült a Nonprofit Kft

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Alapító tőke: 500.000.- Ft , a Nonprofit Kft 2012. évi nyeresége 1.870 e Ft volt, melyet
2013-ban a közhasznú tevékenységére tekintettel fog felhasználni, új projektek
beindítására. A költségek 100%-ban a közhasznú céljaival kapcsolatosan merültek fel.

A felmerült költségek kizárólag a futó projektekhez kapcsolódóan merültek fel, mentorok
megbízási díjaira, illetve munkabérére, irodafenntartásra.

2. A cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatást, állami normatívát a Nonprofit Kft 2012. évben nem kapott.

5.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékének kimutatása

A központi költségvetésből normatívát, cél szerinti támogatást a Nonprofit Kft nem kapott
2012. évben.

6. A közhasznú tevékenység rövid bemutatása
A Pszichológiai és Pedagógiai Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft 2009 év óta lát el fő
tevékenységeként rehabilitált járadékos embereknek mentorálást és tanácsadói tevékenységet.
Feladatunk a megváltozott munkaképességű – rehabilitációs járadékos személyek munkaerőpiacra való sikeres visszatérésének elősegítése, hiszen a megváltozott munkaképességű
embereknek is joga van a foglalkoztatáshoz, sőt ez számára egyéni szinten és a társadalom
számára makroszinten is előnyös.

Ebben az évben már Veszprém és Fejér megyében, mint fővállalkozó, aholis a két megyében 7
fő tanácsadó segítségével a másfél év alatt 1460 tanácsadási órát nyújtottunk, ebből 466 óra
valósult meg Fejér megyében, 994 óra pedig Veszprém megyében. Fejér megyében dolgozó
mentoraink 1474 főt gondoztak. A program megvalósítása során sikerült jó kapcsolatot
kialakítani a rehabilitációs megvalósítóval és ügyintézővel, valamint a kirendeltség
vezetőkkel és dolgozókkal egyaránt, ami megalapozza a területen tovább folytatott munkát is.
Rehabilitációs mentori és tanácsadói tevékenységet végzünk 2009 óta Fejér, Veszprém, Pest
megyében illetve Budapesten. 2005 óta veszünk részt a hátrányos helyzetűek munkába állását
támogató humánszolgáltatásokban.
Részt vettünk a TÁMOP 2.6.1 Szakmai koncepció az akkreditációs keretrendszer
kialakítására és működésére c. pályázatban valamint a TÁMOP 2.2.2. programban képződtek
ki dolgozóink. Jelenleg alvállalkozóként látjuk el Pest Megyei TÁMOP 1.1.1 program
keretében Dabas, Zsámbék, Érd, Ráckeve és Budaörs illetékességű területén belül a
megváltozott munkaképességű emberek ellátását, jelenleg 471 ember van látókörünkben,
akiknek

jelentős

része

sikeresen

elhelyezkedett,

vagy

munkaviszonyba

Együttműködünk a RehabJob Kft-vel, mely országos hatáskörrel tevékenykedik.

került.

