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1. Számviteli beszámoló
A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet az
1997.évi CLVI. Törvény 19.§ (1) bekezdése szerint köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A 2011-es esztendőben az Alapítvány a létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítása
érdekében gazdálkodott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Közhasznú tevékenysége
során a 2011-es esztendőben, 5666 e Ft közhasznú bevétel, 4172 e Ft közhasznú ráfordítás
került elszámolásra, melynek következtében a közhasznú tevékenység eredménye 1494 e Ft
volt. A mérleg főösszege 3131 ezer Ft, a saját tőke 3131 ezer Ft.
A részletes kimutatás – közhasznú egyszerűsített beszámoló - a közhasznúsági jelentés 1.sz
melléklete, mely áll a közhasznú egyszerűsített mérlegből és a közhasznú szervezeti
egyszerűsített eredmény-levezetésből.

2. A költségvetési támogatás felhasználása
A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 2011-ben 240 e Ft költségvetési támogatást kapott,
melyet az NCA által a civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatán nyert el.
Az Alapítvány az összeget az éves működési költségek egy részének biztosítására fordította.
(Lásd 2.sz.melléklet)
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3.1. A CsSzLA összes vagyona

2011.01.01.

2011.12.31.

/ezer Ft/

1649

3131

ebből tárgyi eszköz
forgóeszköz /pénzeszköz/

0
1649

0
3131

3.2. A CsSzLA bevételei 2011-ben az alábbiakból tevődtek össze:
a./ Közhasznú célú tevékenységre, működési költségek fedezésére kapott bevétel:
NCA 2011 évi működési pályázata
SZJA 1%-os támogatás

-

240.000,137.359,-

2

-

b./ Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
Családterápiás rendelés támogatása (családok befizetései)

2.061.000,-

Képzéseken résztvevők tandíjai, befizetései

3.225.800,-

c./ Egyéb bevétel (banki kamat

1.758,__________
5.665.917,-

Összesen:
3.3. A CsSzLA költségei a 2011-es évben
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek:
3.4. Az Alapítvány bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2011-ben:

Egyenleg:

4.172.150,5.665.917,- 4.172.150,___________
1.493.767,-

A vagyon felhasználását a jelentés 3.sz. melléklete mutatja be.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány a 2011-es évben pénzbeli vagy természetbeni
adományt, juttatást sem magánszemélyeknek sem más szervezeteknek nem adott, mivel cél
szerinti tevékenységei között nem szerepel az adományok, támogatások juttatása.

5. Támogatások
5.1 A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány a 2011-es évben 240.000,-Ft költségvetési
támogatást kapott. Ez 60 eFt-tal kevesebb a 2010 évi támogatási összegnél, melynek oka az
állami támogatások csökkenése illetve más területekre történt átcsoportosítása.
A magánszemélyek Személyi Jövedelemadója 1%-ának felajánlásából az Alapítvány 2011ben 137.359,- Ft támogatást kapott.
5.2 Elkülönített állami alapokból az Alapítvány 2011-ben támogatást nem kapott.
5.3 A CsSzLA Önkormányzati támogatást 2011-ben nem kapott.

-
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6. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke
A Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány vezető tisztségviselői tisztségük betöltéséért és az
ezzel járó feladatok elvégzéséért a 2011-es évben sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban
nem részesültek.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A Liga szolgáltatásai között elsőként a családterápiás rendelés forgalmi adatait ismertetjük. A
2011-es évben 80 család számára biztosítottuk ezt a lehetőséget, összesen 344 családterápiás
ülés keretében. A rendelést egy önkéntes szervező fogta össze, nála jelentkeztek be a
családok, ő kereste meg telefonon a terapeutákat időegyeztetés miatt. Az elmúlt évben 24
terapeuta végezte a rendelést, általában kettős vezetés formájában. A rendelésbe bevontuk a
képzésben lévő jelölteket is, mint gyakorlatra kötelezetteket, a család hozzájárulása esetén. Az
ülésekről készült dokumentumokat öt évig megőrizzük – a videofelvételek kivételével – az
összegyűjtött jegyzőkönyveket nem adjuk ki.
A családterápiás rendelésen túl a képzés is fontos szolgáltatásunk, az elmúlt évben
alapképzés, továbbképzés és folyamatos szupervízió keretében 36 főt vontunk be ezen
szolgáltatásunkba. A képzéseket a Magyar Családterápiás Egyesület a pszichoterápiás
továbbképzéseken belül, mint szakképzést akkreditálta. A képzések tematikája a honlapunkon
megtekinthető.
Szegeden és Nagyváradon is szerveztünk családterápiás képzéseket, ezekben összesen 32 fő
vett részt az elmúlt év folyamán.
Konferenciákon is részt vettek a Liga munkatársai, a Magyar Családterápiás Egyesület, a
Magyar Pszichiátriai Társaság éves rendezvényein több előadást is tartottak.
Alapítványi működésünk fontos részét képezi a havonta megtartott műhelytalálkozók
rendszere, amelyen esetbeszámolókat, szakmai cikkeket ismertettünk, hogy tájékozódjunk a
szakmai problémákról, mások tapasztalatairól is.
Munkatársaink a kötelező, szakmai továbbképzésekben rendszeresen részt vesznek, szakmai
minősítéseik az előírások szerint megtörténnek.
Budapest, 2012. január 31.
………………………………………

………………………………………

Jelen beszámolót a Kuratórium a …………….-án tartott ülésén elfogadta.
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