„Az Otthon Segítünk egyszerű, költséghatékony és sikeres, mert a helyi
közösségre épít. Felismerte, hogy a szomszéd fontos, hogy mindenkinek szüksége
van barátra, és ha lehetőséget kapnak rá az emberek, akkor kinyílnak és
kapcsolatba lépnek egymással.
Tessa Jowell brit parlamenti képviselő

Az Otthon Segítünk Alapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése
Otthon Segítünk Alapítvány
Home-Start Hungary
Levélcím: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10/c
Tel: 36 1 365 14 36, 0620/2990672
E-mail: otthonsegitunk@webdream.hu

Küldetés nyilatkozat

Az Otthon Segítünk Szolgálat (Home-Start) segítő szolgálatok hálózata.
Kisgyermekes családoknak nyújt baráti támaszt és gyakorlati segítséget
ingyenesen, preventív jelleggel, felkészített önkéntesek által a családok
megerősítése érdekében. Az Otthon Segítünk Szolgálat növeli a helyi társadalom
kohézióját.
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A szervezet céljának rövid leírása:
Legalább egy iskoláskor alatti gyermeket nevelő családok segítése
preventív jelleggel, a krízishelyzetek kialakulásának megelőzésére és a
biztonságosabb gyermekkor elősegítésére. Az Alapítvány országos hálózatot épít
ki, melynek működtetésére helyi alapítványok létesítését segíti elő és biztosítja
az országos hálózat szervezőinek képzését és a helyi szolgálatok munkájának
egységességét.

A) Számviteli beszámoló
Az Otthon Segítünk Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 16 643 ezer Ft, a saját tőke
16 622 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a
mérlegből és az eredmény-levezetésből áll.

B) Költségvetési támogatás felhasználása
A Nemzeti Civil Alaptól kapott támogatásokat 2009-ben a pályázatok célja
szerint használtuk fel:
1: 2 800 000Ft-ot működésre;
2: 2 529 000Ft-ot az alapítvány stratégiájának készítésére (áthúzódik a 2010.
évre);
3: 300 000Ft, a XI. ker. Önkormányzat pályázata, helyi programokra, önkéntesképzésre, a családlátogatások támogatására;
4: 100 000Ft, a XIV. ker. önkormányzat pályázata, a zuglói szervezet működtetésére, önkéntesképzésre, a családlátogatás támogatására használtuk fel.
A pályázatok elszámolását minden esetben határidőre elkészítettük.
Az 1%-os felajánlásból 2009-ben érkezett:
323 615 Ft (2008. évi)
+369 273 Ft (2009. évi)
692 888 Ft összegből
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75 143Ft-ot működésre,
140 955 Ft-ot célszerinti tevékenységre fordítottunk,
476 790Ft maradék összeget pedig tartalékoltuk a 2010. évre.
Az Alapítvány 2009-ben tevékenységére összesen 14 508 000 Ft-ot fordított.
A 2009. évi eredmény: + 4 741 000 Ft.

C) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány vagyona 60 000 Ft értékű számítástechnikai és irodatechnikai
eszköz.
Pénzeszköze 16 548 000 Ft.

D) Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Otthon Segítünk Alapítvány 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat.

E) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke
Költségvetési szerv
1. NCA működési támogatás
2. NCA stratégiai tervezés
3. helyi önkormányzatok
a: Bp. XI. ker.
b: Bp. XIV. ker.
4. 1 % felajánlás (2008 és 2009)
Összesen:

Támogatás összege
2 800 000 Ft
2 529 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
693 000 Ft
6 422 000 Ft

F) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Otthon Segítünk Alapítvány 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
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G) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámoló
Összefoglaló a 2009. év tevékenységről:
Az Alapítvány teljesítette a 2009. évi munkatervét. Az önkéntes munkaórák
száma 5%kal, a szervezői munkaórák száma 50%-kal nőtt, miközben a segített
családok száma 30%-kal csökkent. Ez jól mutatja, hogy egyrészt több szervező
volt alkalmazásban, valamint 7 helyen tartottak önkéntes képzést, ami igen nagy
időráfordítással jár, másrészt a családok problémái súlyosbodtak, így az egy
család segítésére fordított idő igen jelentősen nőtt.
Önkéntesek
Az év folyamán összesen 54 újonnan felkészített önkéntes állt munkába. Az
összes önkéntes 11 421 órát dolgozott.
Szervezők
24 településen folyt a családlátogatás. A szervezők, 31 fő, 10 650 munkaórát
teljesítettek. Rendszeresen részt vettek az Alapítvány által biztosított
szupervíziókon és továbbképzéseken. Ezen felül több konferencián, más
szervezetek által szervezett, a munkájukkal kapcsolatos képzésen vettek részt.
Képzések
Az új önkéntesek 40 órás felkészítésén kívül majdnem minden helyszínen
havonta volt szupervízió az önkénteseknek, és havonta volt szupervízió és
továbbképzés a szervezőknek az Alapítvány központjában, a nyári szünet
kivételével.
Mind a szervezők, mind az önkéntesek részt vettek az Otthon Segítünk
Szolgálatok Hetedik Országos Találkozóján, amelynek keretében szakmai
programok (előadások és önkéntes fórum) is voltak.
A családlátogatások
A nyári és a karácsonyi szünetben csak esetlegesen, egyébként heti
rendszerességgel történtek. 128 család, 286 gyermek kapott segítséget az év
folyamán. A segítés ideje általában kettő és 10 hónap között változott.
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Információszolgáltatás
A korábbi évekhez hasonlóan, 2009-ben is, a szervezőktől hetente átlag 10-15
olyan esetben is kértek segítséget, amiben nem az Otthon Segítünk Szolgálat
volt kompetens. A szervezők felkészítésüknek megfelelően, ezekben az
esetekben megfelelő információval látták el a segítséget kérőket és irányították
az illetékes szervezethez. A leggyakoribb problémák: idősgondozás, szociális
nehézségek, gyerekőrzés, kísérés, lakásgondok, stb.
Média - nyilvánosság
Valamennyi sajtóorgánumon (elektronikus, írott sajtó, internetes honlap és
fórumok), illetve irodai elérhetőségünkön keresztül igyekeztünk széleskörű
nyilvánosságot biztosítani tevékenységünknek, hogy a segítségre szorulók
megtaláljanak bennünket, illetve mi is aktívan fel tudjuk kínálni a szolgálat
nyújtotta támogatást. A teljesség igénye nélkül igyekszünk néhányat felsorolni:
Kossuth Rádió Magánhangzó, Lánchíd Rádió, Magyar Katolikus Rádió, ATV, MTV
Este, Vital TV, Demokrata, számtalan helyi újság.

Fenntarthatóság
Pályázatok
2006-ban nyert az Alapítvány egy három évre szóló pályázatot a H-SI
közvetítésével az angliai Anonymous Donor Alapítványtól, amely fokozatosan
csökkenő éves összeget jelentett és 2009. decemberére véget ért. Több
pályázatot nyertünk az NCA-tól, a Fővárosi Önkormányzattól, a Telekom Civil
Díjcsomag pályázatán egy éves ingyenes telefonhasználatot az egyik vezetékes
telefonunkra. Megteremtettük az on-line adományozás lehetőségét a
honlapunkon. A szervezők a helyi önkormányzatoktól nyertek kisebb
támogatásokat, illetve részt vesznek az Alapítvány országos programjaiban.
Humán erőforrás
Az Alapítvány lehetőség szerint évente egy szervezőcsoportot képez.
2009. februárban kezdődött az a képzés, amelynek végén, 2009. május 23-án a
VII. Országos OS Napon ünnepélyes keretek között 10 új szervezőnek adhattuk
át az OS tevékenységre jogosító tanúsítványokat. Önkénteseket folyamatosan
toboroznak és készítenek fel a szervezők.
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Speciális programok:
• 2009-ben Székesfehérvárott Manócska Klub folytatta működését a helyi
szolgálat szervezésében. A klub a bezártsággal küzdő anyák segítségére
van, illetve, minthogy nyitott a város kisgyermekesei előtt, jó terep a
szolgálat bemutatására.
• Szöszmötölő néven hasonló klub működik Esztergomban is.
• „Családi délelőttök” címmel kéthetente csütörtökön folytatódott, a 2008.
szeptemberében az Alapítvány irodájában indított, majd a Zuglói
Cserepesházban májusban véget ért előadás- és beszélgetéssorozat,
amelyre elsősorban kisgyermekes édesanyákat és az önkénteseinket
vártuk.
• 2009-ben részt vettünk a „Maradj aktív, légy önkéntes” öt ország 50 év
feletti önkénteseinek tapasztalatszerző tevékenységét koordináló
nemzetközi programban. Ennek keretében erdélyi önkénteseket
fogadtunk, 1 szervező és 1 önkéntes pedig Kolozsváron töltött két hetet,
ahol meglátogattak több, mint 10 szervezetet, és aktívan részt vettek a
különböző tevékenységekben.
• 2009. november 23-29. között nagyon eredményes nemzetközi Grundtvig
felnőtt-tanulói műhelyt tartottunk, amelyre 19-en érkeztek 7 különböző
országból (Görögország, Málta, Lengyelország, Litvánia, Nagy-Britannia,
Norvégia, Románia).
Kapcsolatok építése
A szervezők minden helyszínen szoros kapcsolatot tartottak a helyi
önkormányzattal és a szociális ellátó rendszer szervezeteivel. Több helyen
bekapcsolódtak a helyi szolgálatok helyi szociálpolitikai koncepciók
megvitatásába. Számtalan együttműködési, szakmai kapcsolat alakult más helyi
civil szervezettel is. Több szolgálat részt vett az Önkéntesek Hete és a
Születés Hete rendezvényeken, valamint különböző civil fórumokon.
Megjegyzés:
• A legfőbb stratégiai törekvés továbbra is az, hogy a szervezők munkája
megfizethető legyen, de az elmúlt évben sem találtunk ehhez megfelelő
forrást.
• A szervezőképzésben elsősorban arra törekszünk, hogy a meglevő
szolgálatokat megerősítsük, kevésbé az újabb szolgálatok indítására, bár
természetesen felkészítjük az új helyről jelentkezőket, és minden
segítséget megadunk ahhoz, hogy az új szolgálatok viszonylag
zökkenőmentesen elindulhassanak.
Budapest, 2010. február25.
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Az Otthon Segítünk Alapítvány Kuratóriuma 2010. február 25-i ülésén elfogadta
a 2009. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Dr. Soltész Anikó
kuratóriumi elnök
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