HAJDÚSÁGI JELNYELVI és KOMUNIKÉCIÓS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Szöveges közhasznú beszámolója a 2010 évi tevékenységéről

A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság Tpk.60.056/2008. sz. végzésével 3519 szám alatt tartja nyílván, 2008.04.26 tól jogerősen közhasznú szervezetnek minősítette.
Az egyesület 2010 évi közhasznú tevékenységei:
Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontja szerint
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme
14. sporttevékenység támogatása
18. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
és a kapcsolódó szolgáltatások
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető – szolgáltatások.
Az Egyesület 2010. évben :
- Támogatási szerződést kötött a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közalapítvánnyal a 29081. kódszámú „Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2010.06.01től 2011.01.31-ig terjedő időszakra” címmel, mely alapján az Egyesület látja el Hajdú-Bihar
megyében a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást.
- Együttműködési megállapodásokat kötött különböző fogyatékosokat segítő egyesületekkel,
alapítványokkal, melyek keretében :
A Fehér Bot Alapítvánnyal és a Siketvakok Országos Egyesületével együttműködve
siket-vak személyek komplex rehabilitációjában vett részt,
A Fehér Bot Alapítvány KI-LÁTÓ Irodájával együttműködve hallássérültek
munkalehetőséghez jutásának elősegítését végzi,
Az Egyesület a Fehér Bot Alapítvány KI-LÁTÓ Komplex Ifjúsági Program az
esélyegyenlőségért c. programja keretében közreműködik a Hallássérültek Debreceni
Tanintézete diákjainak rehabilitációjában (önálló életvitelre nevelés, szexuális
felvilágosítás stb.),
Az Esélyek Háza által különböző általános és középiskolákban tartott Esélyórák c.
rendkívüli osztályfőnöki órákon, melyeken a különböző fogyatékossággal élő
csoportokat mutatják be a tanulóknak, ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végzett,
Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu: járó- és fekvőbeteg ellátás, illetőleg a hozzá
kapcsolódó diagnosztikai tevékenység, ápolási és rehabilitációs ellátás során a
kommunikáció akadálymentesítése
Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület fenntartásában működő Csiga-Ház
Szociális Szolgáltató Intézmény (Berettyóújfalu)
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Különböző szervezetek, intézmények részére ÉAOP, TÁMOP-s pályázataikhoz támogatói
nyilatkozatot adtunk a sikeres pályázatuk, fejlesztési céljaik elérése érdekében, pl.:
- DEOEC ÁOK Orvosi Rehabilitáci8ó és Fiziiális Medicina Tanszék,
- NEXUS International Egyesület,
- Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Db.,
- Debreceni Városi Könyvtár

Statisztika adatok:
2010. évben összesen 342 siket, nagyothalló, siketvak és halmozottan sérült ügyfél számára
nyújtottunk szolgáltatást elsősorban magyar jelnyelven.
Egyéb előforduló tolmácsolási csatornák: taktilis, írásos kommunikáció, szájról olvasás,
jelesített magyar nyelv
2010. évben összes esetszám: 2738
Összes tolmácsolási óra: 5340,5 óra
Átlagos havi tolmácsolási óraszám: 228 óra/hó

Közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek alakulása
Közhasznú tevékenysége során 19 855 e Ft bevétel került könyvelésre, amellyel szemben
17 890 e Ft költség keletkezett, így a közhasznú tevékenység eredménye + 1965 e Ft
keletkezett.

A közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek megoszlása:
Bevételek
Tanfolyami díjak
Tolmácsolás
Egyéb bevétel
Támogatás bevétele

e Ft %
Költségek
1 724 9 Anyagjellegű
990 5 Személyi jellegű
147 1 Értékcsökkenés
16 995 85 Egyéb ráf.

e Ft %
3 100 18
14 706 82
84

Összes bevétel

19 856 100 Összes költség

17 890 100

Vagyon felhasználásának összehasonlító kimutatása (e Ft)
Megnevezés
Tőkeváltozás
Tőkeváltozásra ható tényezők:
- közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye

Előző évi
összeg

+826

Tárgyévi
összeg

+1 965

Változás
%

E Ft

+1139
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Kimutatás a célszerinti juttatásokról (e Ft)
Juttatás megnevezése

Juttatás összege
Előző évi
Tárgyévi

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások:
- ebből: adóköteles
adómentes
Természetbeni juttatások:
- ebből: adóköteles
adómentes

0

0

0

0

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásról (e Ft)

Az Egyesület a vezető tisztségviselőiknek nem fizetett juttatást 2010-évben.
Az Egyesületnek főfoglalkozású 5 fő alkalmazottja volt 2010-évben, 1 fő kapott oktatási
tevékenységért megbízási díjat.
Az Egyesület 2010. évben pályázati és egyéb támogatásokban – az FSZK 29081. sz.
pályázaton kívül – az alábbiak szerint részesült:
2010.07.01. napjától 2011.06.30. napjáig tartó időszakra vonatkozóan (összesen 661.500,- Ft)
1 fő 4 órában való foglalkoztatására a „szakképesítéssel rendelkező pályakezdő álláskeresők
munkatapasztalat szerzésének támogatására” c. támogatás alapján hatósági szerződés jött létre
az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató
Központtal.
ZÁRADÉK:
A közhasznúsági jelentést a HJKE közgyűlése 2011.05.20. napján elfogadta.
Debrecen, 2011. 05.20.
Simon Istvánné
elnök
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