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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Komplex dadogásterápia, tudatos gyermekvállalás terápia, gyermek és felnőtt logopédiai terápiák, 
afázia utáni logopédiai terápia, önismereti tréning, párkapcsolati segítségnyújtás. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Komplex Dadogásterápia 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Komplex Dadogásterápia 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2.§(3) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: dadogó gyermekek és családjuk, 2-99 éves kor között 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A dadogó gyermekek dadogási tünetei csökkentek, bizonyos esetekben elmúltak. A családok számára 
hasznos tanácsadás, nevelési kérdésekben, családi krízisek kezelése, düh-harag kezelése, életvezetési 
tanácsadás. Ezen komplex segítség által a gyermekek a stabilabb családi létben, biztonságban érzik 
magukat. A stabil családi háttér eredménye a dadogás mint tünet csökkenése, megszűnése. 

Projektált eredmény: Könnyebb beilleszkedés, szélesebb munkalehetőség, társadalom értékes tagjaként 
való élet, átadható jó minta. 

 

 

2.2. Tudatos Gyermekvállalás családi nap és terápia 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudatos Gyermekvállalás családi nap és terápia 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. CCXI tv. a családok védelméről 1.§-6.§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvállalás előtt álló családok-párok, 20-50 éves 
kor között 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Családi nap : 

Azon gyermekvállalás előtt álló vagy gyermekes családok számára szerveztük, akik szeretnének 
informálódni a gyermeknevelés területén, plusz információkat, ingyenes civil és nem civil 
lehetőségeket keresnek gyermekük képességfejlesztésére, sportolási lehetőségekre, szabadidő hasznos 
eltöltésére. Több zuglói egyesület és szervezet (Waldorf iskola, könyvtár, sportiskola, nyelviskola) 
mellett a Családcentrum Alapítvány logopédiai előadással és egész napos családkonzultációs 
lehetőséggel várta  a családokat. 

100 fő 

Terápia: 



-2- 

Családcentrum Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

Gyermekvállalással küzdő csalások számára tartottunk családkonzultációs terápiát, ahol a sikertelen 
gyermekvállalás lelki okaival, gátjainak oldásával igyekeztünk segíteni a mielőbbi gyermekáldás 
bekövetkezésének érdekében. 

8 fő 

 

 

2.3. Kihelyezett Konzultációk a Zuglói Civil Házban 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kihelyezett Konzultációk a Zuglói Civil Házban 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önk. 
23§(5)9. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 0-99 éves korig 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Zuglói Civil Házban minden hónap első és harmadik keddjén mindenki számára ingyenesen 
látogatható konzultációval várjuk az érdeklődőket. Logopédia, önismereti és párkapcsolati témában. 
Jelentkezni az info@csaladcentrum.hu címen vagy az Alapítvány hivatalos telefonvonalán lehet. Az 
ingyenes konzultáció feltétele az előzetes bejelentkezés. 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Tárgyévben nem volt. 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
 
Tárgyévben nem volt. 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 166 740 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 166 740 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 128 703 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 0 21 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 703 
K. Adózott eredmény 38 37 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

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

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

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

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Komplex dadogásterápia, tudatos gyermekvállalás terápia, gyermek és felnőtt logopédiai terápiák, 
afázia utáni logopédiai terápia, önismereti tréning, párkapcsolati segítségnyújtás. 

Részvétel a Civilek Uccája 2015 rendezvényen 

Ingyenes logopédia tanácsadás, gyermekrajz elemzés, iskolára való felkészítés, önismereti teszt, lufi 
formázás. 
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. NEA-TF-15-SZ-0504 
 

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-15-SZ-0504  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015.04.01-2016.03.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 110 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 110 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,500 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 110 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 110 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A pályázat segítségével rendeztük meg Komplex Dadogás Terápiánkat. Segítségével sikerült a terápiás 
folyamatot és annak beharangozó előadását, valamint a reklámját finanszírozni. Így a lehető legtöbb 
családot tudtuk elérni. Szervezetünket így nem csak a dadogók, hanem azok családja és környezete is 
megismerhette. Az elért eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy a terápia sikeres volt. 

Dadogás terápiánkat kiemelt figyelemmel kísértük, mivel a dadogás kezelése a mai napig 
gyermekcipőben jár. Logopédiai, Családkonzulensi, Önismereti és Pszichológiai szakemberek és több 
önkéntes támogatta munkánkat. Az Ő segítségükkel a résztvevők többségénél javulás volt tapasztalható, 
több esetben a dadogás teljesen megszűnt, ami kimagasló eredmény, ilyen rövid terápiás idő alatt. (Egy 
átlagos dadogás terápia évekig is tarthat). minden családnál, akik elvégezték a terápiát jellemző, hogy 
átrendeződött a családi életük, egységesebb, egymás igényeit jobban szem előtt tartó, igazi család 
alakult ki. Ennek hatására a dadogó gyermekek egy kiszámíthatóbb, így megnyugtatóbb közegben 
élhetnek, és ennek hatására a dadogás, mint tünet is csökken, vagy megszűnik. 

A logopédiai tevékenységben a teljes kommunikációs bázissal, a felnőtteket is érintő dadogással 
foglalkoztunk. 

Logopédiai tevékenység esetében is bevontuk a családot a probléma megoldásába, így a segítséget 
kérők nem érzik magukat elszigetelve a nehézségükkel. 
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- Szülőkonzultáció: a gyermekekkel kapcsolatos nevelési, kommunikációs nehézségek megoldására 

A program hatására a dadogók intézményi és társadalombeli beilleszkedése könnyebbé vált, a szülők 
tudatosan élik meg a családi együttlétet. Megértő, együttműködő testvérek és családtagok, nem csak a 
saját dadogójuknak, a környezetüknek is jó példával szolgálhatnak. 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. NEA-TF-15-M-0877 
 

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-15-M-0877  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015.03.31-2016.03.30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  300 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 

 -tárgyévben folyósított összeg: 300 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 300 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 300 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Új számítógépünk és a kamera sokban segítette a szervezet működését, kiemelten az önkéntes toborzást 
és a szervezet internetes (Facebook) és életbeni megjelenését. 

A kamera segítségével a dokumentáltuk rendezvényeinket, valamint terápiás munkánknak is 
nélkülözhetetlen részévé vált, valamint a videotréning módszerrel hatékonyabban tudjuk segíteni a 
családokat. 

Az igényelt mutatóeszköz segítségével professzionális prezentációkat készíthettünk és adhattunk elő. 
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7.2.3. ZUGLÓ MI/19787/2015 civil szervezetek támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: ZUGLÓ MI/19787/2015 civil szervezetek 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2015.01.01-2015.12.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  80 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 80 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 80 

 -tárgyévben folyósított összeg: 80 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 80 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 80 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Azon gyermekvállalás előtt álló vagy gyermekes családok számára szerveztük, akik szeretnének 
informálódni a gyermeknevelés területén, plusz információkat, ingyenes civil és nem civil 
lehetőségeket keresnek gyermekük képességfejlesztésére, sportolási lehetőségekre, szabadidő hasznos 
eltöltésére. Több zuglói egyesület és szervezet(Waldorf iskola, könyvtár, sportiskola, nyelviskola) 
mellett a Családdcentrum Alapítvány logopédiai előadással és egész napos családkonzultációs 
lehetőséggel várta  a családokat. 

A rendelkezésre álló 80.000 Ft-os keretösszeg felét a program reklámjára, a másik felét pedig terápiás 
finanszírozásra fordítottuk. 

 

 


