„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
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2010. évi közhasznúsági jelentése
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Küldetés nyilatkozat
Az Otthon Segítünk Alapítvány segítő szolgálatok hálózata, amelyek a család
harmonikus működéséért, megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért
helyi szinten támogatják a családokat
megelőző jelleggel,
önkéntes munka hozzáadásával,
családlátogatással és
személyes törődéssel;
továbbá gazdagítják az önkénteseket
sokoldalú folyamatos képzéssel,
a segítőmunka elismerésével
és a közösséghez tartozás által
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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, amelynek 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 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 19 286 ezer Ft, a saját tőke
19 272 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 elnyert támogatásokat 2010-ben a pályázatok célja
szerint használtuk fel:
1: 2 600 000 Ft-ból 1 612 596 Ft-ot működésre, (áthúzódik a 2011. évre),
2: 2 400 000 Ft-ból 684 989 Ft-ot az alapítvány 2011. február 9-i nemzetközi
konferenciájának előkészítésére, (áthúzódik a 2011. évre),
3: 1 000 000 Ft-ból 864 000 Ft-ot szervezőink tapasztalatcsere
programjának londoni költségeire (áthúzódik a 2011. évre),
4: 560 000 Ft teljes egészében áthúzódik a 2011. évre,
5: 450 000 Ft-ot a H-S International hálózati és kutatási találkozóján való
részvételre,
6: 500 000 Ft-ból 26 320Ft-ot önkéntes képzésre (áthúzódik a 2011. évre),
7: 324 500 Ft teljes egészében áthúzódik a 2011. évre,
8: 100 000 Ft, a XIV. ker. önkormányzat pályázata, a zuglói szervezet működtetésére, önkéntesképzésre, a családlátogatás támogatására használtuk fel.
A pályázatok elszámolását minden esetben határidőre elkészítettük.
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Az 1%-os felajánlásból 2010-ben
476 790 Ft előző évről tartalékolt
+389 251 Ft 2010 évben kapott
866 041 Ft összegből
19 000 Ft-ot működésre,
226 479 Ft-ot célszerinti tevékenységre fordítottunk,
620 562 Ft maradék összeget pedig tartalékoltuk a 2011. évre, új szervezők
képzésére.
Az Alapítvány 2010-ben tevékenységére összesen 10 093 000 Ft-ot fordított.
A 2010. évi eredmény: + 2 650 000 Ft.

C) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány számítástechnikai és irodatechnikai eszközei 0 Ft-ra amortizálódtak.
Pénzeszközei 19 168 000 Ft-ra gyarapodtak.

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
Támogatás összege
1. NCA működési támogatás
2 600 000 Ft
2. NCA nemzetközi konferencia
2 400 000 Ft
3. NCA angol-magyar tapasztalatcsere
1 000 000 Ft
4. NCA a kolozsvári OS szolgálat megerősítése 560 000 Ft
5. NCA részvétel az angliai H-S International
hálózati és kutatási találkozóján
450 000 Ft
6. NCA önkéntesképzés támogatása
500 000 Ft
7. NCA Játszó-Tér-Kép
325 000 Ft
8. helyi önkormányzatok
Bp. XIV. ker.
100 000 Ft
9. 1 % felajánlás
389 000 Ft
Összesen:
8 324 000 Ft
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2010. évi nyertes NCA pályázataink közé tartozik még az 1%-os kampány
projektünk is, bár mi a megvalósítást elkezdtük januártól, azonban a
szerződéskötés és a megnyert 4 300 000 Ft kifizetése a mai napig nem történt
meg.

F) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Otthon Segítünk Alapítvány 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

G) A közhasznú
beszámoló

tevékenységről

szóló

rövid

tartalmi

Összefoglaló a 2010. év tevékenységről:
Az Alapítvány teljesítette a 2010. évi munkatervét. Az önkéntes munkaórák
száma 16%-kal nőtt, míg a szervezői munkaórák száma 16%-kal csökkent, ami
jelentős hatékonyságnövekedést jelent. A segített családok száma 6%-kal, míg
az érintett gyerekek száma 20%-kal nőtt. A számok jól mutatják, hogy több
nagycsaládost segítettünk és az egy család segítésére fordított idő az előző
évhez képest tovább nőtt. Az önkéntes létszám fenntartásához, illetve
növeléséhez 10 helyen tartottak szervezőink önkéntes képzést.
Önkéntesek
Az év folyamán összesen 81 újonnan felkészített önkéntes állt munkába. Az
összes önkéntes 13 325 órát dolgozott.
Szervezők
20 településen folyt a családlátogatás. A szervezők, 28 fő, 8 950 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.
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Mind a szervezők, mind az önkéntesek részt vettek az Otthon Segítünk
Szolgálatok Nyolcadik 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. 136 család, 344 gyermek kapott segítséget az év
folyamán. A segítés ideje általában kettő és 10 hónap között változott.
Információszolgáltatás
A korábbi évekhez hasonlóan, 2010-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:
Lánchíd Rádió, Civil Rádió, számtalan helyi újság.
Fenntarthatóság
Pályázatok
Több pályázatot nyertünk az NCA-tól, a Telekom Civil Díjcsomag
pályázatán egy éves ingyenes telefonhasználatot az egyik vezetékes
telefonunkra, valamint ingyenes internethasználatot. A honlapunkon lehetőség
van az on-line adományozásra. A szervezők a helyi önkormányzatoktól nyertek
kisebb támogatásokat, illetve részt vesznek az Alapítvány országos
programjaiban.
2010. októberében a Tempus Közalapítvány az Európai Bizottság támogatásával
díjat hozott létre olyan Magyarországon aktívan és hatékonyan működő, az egész
életen át tartó tanulással kapcsolatos hálózatok támogatására, amelyek más
hazai kezdeményezések számára is példaértékűek lehetnek. A kétfordulós
pályázat eredményhirdetésekor, a 2010. december 9-én tartott a Hálózatok az
oktatásért konferencián vehettük át „Kéz a kézben” hálózatunkért a három első
díj egyikét, amely kitüntetéssel 200 000 Ft díj is járt, amit a segítő hálózat
fejlesztésére, erősítésére fordíthatunk.
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Humán erőforrás
Az Alapítvány lehetőség szerint évente egy szervezőcsoportot képez.
2010 tavaszán a stratégiatervezés, ősszel pedig a 2011. februári nemzetközi
konferenciára való készülés miatt nem indítottunk szervezőképzést, hanem
elhalasztottuk 2011. februárra. Önkénteseket folyamatosan toboroznak és
készítenek fel a szervezők.
Speciális programok:
 2010-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.
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, 2011. május 10.
Az Otthon Segítünk Alapítvány Kuratóriuma 2011. május 10-i ülésén elfogadta a
2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Dr. Soltész Anikó
kuratóriumi elnök
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