
Oldalszám: 1

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 5 726 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 726 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 5 726 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 5 726 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

3 374 eFt

2 352 eFt

5 726 eFtÖsszesen

Adatok E Ft-ban!

Egyesületünk a megyében élő látássérültek számára nyújt érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységet. Elősegíti 

a látássérültek társadalmi integrációját, elemi rehabilitációba irányítását, segédeszköz használati kultúrájának 

javítását.

A megye látássérültjei számára érdekvédelmi tevékenységet folytattunk. A tagság számára egészségmegőrző, 

sport, szabadidős és kulturális programokat szerveztünk. Sajnos ebben az évben a járványhelyzet erőteljesen 

közbeszólt.  A szervezeti működés feltételei biztosítva voltak. Az iroda információs centrumként működött. A 

tagság köréből az igénylők segédeszközhöz jutását segítettük.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Személyi

Dologi

Felhalmozási

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Támogatás időtartama:

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás típusa:

2021.01.01-2021.12.31.

MVGYOSZ

MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE



Oldalszám: 2

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 26 070 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 24 528 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 24 528 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 24 231 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

23 529 eFt

999 eFt

24 528 eFt

Az év során 17 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk. 1 fő elnök, 3 fő adminisztrátor, 2 

fő hivatalsegéd,, 5 fő sorstársi segítő, 6 kistérségi munkatárs segítette a látássérülteket megyeszerte.

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az év folyamán átlagosan 17 fő megváltozott munkaképességű munkatársnak tudtunk munkát biztosítani. Sorstársi 

segítők, masszőr, kistérségi ügyintézők foglalkoztatása valósult meg.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK 

FOGLALKOZTATÁSA
MINISZTERELNÖKSÉG



Oldalszám: 3

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 378 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 280 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 280 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 378 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

280 eFt

280 eFt

Ebben az évben az egyesület tagjai a saját névre szóló ÁFÁ-s számlán szereplő segédeszköz árának 50%-át, 

maximum 20.000 Ft-ot vehették át a segédeszköz vásárlási támogatás címén.

Támogatás időtartama: 2021-2022

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A fenti összeget a tagság segédeszköz ellátására fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

NAV 1%



Oldalszám: 4

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 421 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 387 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 387 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 421 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

387 eFt

387 eFt

Ebben az évben az egyesület tagjai a saját névre szóló ÁFÁ-s számlán szereplő segédeszköz árának 50%-át, 

maximum 20.000 Ft-ot vehették át a segédeszköz vásárlási támogatás címén.

Támogatás időtartama: 2021-2022

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az összeget a tagság segédeszköz ellátására fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

MVGYOSZ 1%

MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE



Oldalszám: 5

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés X

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 520 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 520 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 520 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 520 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

520 eFt

520 eFt

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A helyi önkormányzatoktól kapott támogatásokkal elsősorban az adott településen élő látássérültek 

életminőségén kívántunk javítani. Integrált programok, segédeszközbemutatók, szemléletformáló programok 

valósultak meg jelen támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK



Oldalszám: 6

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 76 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 76 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

0 eFt

0 eFt

Az iroda az Egyesület működéséhez szükséges operatív hátteret biztosítja. 

Támogatás időtartama: 2021.-2022

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A teljes összeget irodaszer vásárlására tervezzük fordítani. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

NEAN-KP-1-2021/4-000250

MINISZTERELNÖKSÉG



Oldalszám: 7

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés X

Önkormányzati költségvetés

Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

Támogatási összeg: 5 000 eFt

o ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 262 eFt

o tárgyévben felhasznált összeg: 3 262 eFt

o tárgyévben folyósított összeg: 0 eFt

visszatérítendő vissza nem térítendő X

2 110 eFt

1 152 eFt

0 eFt

3 262 eFt

A projekt keretében megvalósított programok: rekreációs torna, mentális csoportfoglalkozás, családi nap, Fehér 

Bot napi rendezvény. 

Támogatás időtartama: 2020.10.01-2022.06.30.

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Jelen forrásból Egyesületünk olyan szakmai programokat valósított meg, melyek a tagság mentális és fizikai 

stabilitásának megőrzééhez járult hozzá. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatás forrása:

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

Támogatási programjai

Adatok E Ft-ban!

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01586

Pénzügyminisztérium


