Közhasznúsági melléklet 2015. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Tradíció és Jövő Alapítvány

székhely:

3300 Eger, Zseb köz 3.

bejegyző határozat száma:

Pk.60052/2000/6.

nyilvántartási szám:

A/723.

képviselő neve:

Juhász Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapítványunk tanulószobai foglalkozások elindítására nyert pályázatot. A gazdagító
programpárok célja volt a hátrányos helyzetű diákok anyanyelvi kompetenciáinak fejlesztése.
Ezen foglalkozásokat jól egészítette ki az angol nyelvi versenyfelkészítő szakkör, ahol a
résztvevők fordítási gyakorlatokon keresztül tudták alkalmazni kommunikációs kézségeiket.
Ezek mellett 2015. év nyarán egy hetes, intenzív, szakmák kipróbálására alkalmas
pályaorientációs tábort is szerveztünk, ahol a gyerekek, sikeres szakmák követőivel
ismerkedhettek meg előadásokon és bemutatókon keresztül. Ezen kívül ifjúsági csoportoknak
drogprevenciós és bűnmegelőzési témájú filmvetítéseket is tartottunk. Alapítványunk elmúlt
évét igen sikeresnek értékelem.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: prevenciós előadások,
fejlesztő programok tartása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Gyermek- és ifjúságvédelem, felvilágosítás
Hátrányos helyzetű csoportok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

30 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

-

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Támogatás

607eFt

anyagjellegű ráfordítások

Támogatás

90eFt

egyéb ráfordítás

-

-

Előző év

Tárgyév

-

-

-

-

-

-

Előző év (1)

Tárgyév (2)

-

-

-

-

-

-

Előző év (1)

Tárgyév (2)

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

B. Éves összes bevétel

246

730

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

-

-

D. közszolgáltatási bevétel

-

-

E. normatív támogatás

-

-

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

-

-

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

246

730

H. Összes ráfordítás (kiadás)

140

697

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

140

697

K. Adózott eredmény

106

33

-

-

ebből:

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

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

Igen

Nem
Mutató teljesítése

Társadalmi támogatottság mutatói
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)/210 fő]

Igen

Nem

