4400 Nyíregyháza, Közép u. 19. Tel: 42/ 500-155, Fax: 42/410-678
E-mail: egyesuletpatronus@gmail.com, Honlap cím: www.patronusegyesulet.hu

Patrónus Egyesület
2016. évi
tevékenysége

1

A Patrónus Egyesület tevékenysége az elmúlt évben is -2016- az Alapító Okiratában
megfogalmazott cél köré összpontosult: Szabolcs- Szatmár- Bereg megye sajátos igényűértelmileg akadályozott- embereinek, családjainak testi-lelki, szociális segítése.
Az Egyesület tevékenységét az elnökség koordinálja, amely elnökből, titkárból és
pénztárosból áll, akik továbbra is térítésmentesen látják el a feladatukat. Az elnökség munkája
továbbá a pályázatok figyelése, írása, elszámolásának elkészítése, programok szervezése,
SZJA 1 %- os kampány koordinálása.
2016.-ben az Egyesület taglétszáma 29 fő.
Az Egyesület elnöke menedzseli az Egyesületet, napi kapcsolatot tart más civil
szervezetekkel; Együtt Veled Alapítvány, DOWN Egyesület, Kézenfogva Alapítvány,
ÉFOÉSZ, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület,
CÉHálózat, Éta Szövetség
1. Az Egyesület szervezeti munkája
A Patrónus Egyesület 2016-ben 1 közgyűlést és 9 vezetőségi ülést tartott.
Közgyűlés:
•

2016. Május 18. Közgyűlés
o Beszámoló egyesület 2015. évi munkájáról
o A 2016. évi munkaterv ismertetése
o Hozzászólások, javaslatok, határozatok

Vezetőségi ülések:
• 2016. 01. 06.
• 2016. 01. 28.
•
•
•
•
•
•

2016. 03. 18
2016. 04. 11
2016. 06. 24.
2016.09.05
2016.09.23.
2016.11.04.

• 2016.12.19.

Szociális szakvizsga támogatása
A lakóotthoni ellátás intézményi és havi személyi
térítési díjának megállapítása.
Üdülési támogatás
Felnőtt képzés támogatása – Simon Józsefné
Sólyom Ernő – térítési díj fizetés alóli mentesítés
Támogató szolgáltatás igénybevételének támogatása
Munkaruha juttatás
Együtt Veled Alapítvány jótékonysági rendezvényének
támogatása
2017. évi üdülés – Erzsébet program önrészének
támogatása

A Patrónus Egyesület által működtetett Lakóotthonban személyi változás nem történt az
elmúlt évben.
2. Személyi változások a lakóotthonban élő ellátottak körében
Az intézmény kihasználtsága 100 %-os.
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A lakók között személyi változás történt. 2016. június 30. napjával Sólyom Ernő lakóotthoni
szerződése megszűnt. 2016. augusztus 01. napjával Kiss Beáta Mónika beköltözött a
lakóotthonba, 3 hónapos próbaidővel, határozatlan idejű lakóotthoni szerződéssel.
3. A Patrónus Egyesület, mint intézmény fenntartó
3. 1. Lakóotthon
Az Egyesület által működtetett lakóotthon szakmai szempontból ápoló-gondozó célú
lakóotthon.
Az intézményben a lakók ellátását, a szakmai program megvalósítását 6 munkatárs végzi: 1 fő
intézményvezető - fejlesztő pedagógus, 4-4 órában-, 2 szociális ápoló-gondozó, 2 szociális
segítő, 1 fő rehabilitációs tanácsadó és mentor – szociális segítő (osztott munkakörben)
munkatárs. Végzettségük a törvényi előírásnak megfelelő. Munkájukat éves munkaterv
alapján végzik.
A munkaterv elkészítésében aktívan részt vesznek a lakók, feladatokat vállalnak, melyhez
segítőül csatlakozik hozzájuk egy dolgozó. A munkaterv feladatait havi lebontásban valósítják
meg. A dolgozók minden hónap elején foglalkozási tervet készítenek a kliensek
szabadidejének eltöltésére vonatkozóan, képességük fejlesztésére; valamint az egyéni
fejlesztések az évre kitűzött céljait havonta és heti bontásban feladatokra fordítják le.
2016-ban a normatíva 6 619 342 Ft volt. 2016.-ben a térítési díj összegéről, a vezetőségi ülés
2. számú határozatában döntött. A térítési díj a lakó összjövedelmének a 80%-a.
3. 2. Rehabilitációs foglalkoztatás
Az egyesület 2016-ben akkreditált foglalkoztatóként és védett műhelyként 10 fő megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott.
A rehabilitációs foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012.(XI.16) korm. rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásból valósult meg.
2016. évben pályázat útján kapott támogatás: 11 088 000 Ft volt.
A szerződésben vállalt 10 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs
foglalkoztatását 2016 évben szervezetünk megvalósította. 9 fő tartós foglalkoztatás keretében
gyertyaöntő betanított munkásként dolgozott műhelyünkben, napi 5, illetve Karácsony
Gergely Dániel napi 4 órás munkaidőben, egyműszakos munkarendben.
1 fő szakdolgozó tartós foglalkoztatásban, (szociális ápoló – gondozó munkakörben) havi
munkaidő keretben, napi 7 óra (2016. március 01. napjától napi 7,2 óra) átlag munkaidőben
volt foglalkoztatva, változó műszakbeosztással.
A megvalósítás időszakában személyi változások nem történtek.
A foglalkoztatás szakmai ellenőrzése megtörtént az NRSZH részéről, a dokumentációs
rendszert és a foglalkoztatás egyéb feltételeit rendben találták.
A gyertyaértékesítésből: 714 150 Ft bevétele származott az Egyesületnek.

3

4. Pályázatok
2016-ban a Patrónus Egyesület forrásteremtés céljából 9 pályázati kiíráson vett részt,
melyből minden esetben egyesületünk támogatásban részesült.
A 2016-ban kapott pályázati támogatási összegek a következő módon alakultak:
•

•

•

•

•

•
•

•

Pályázati keretek között történik a rehabilitációs foglalkoztatás is, erre összesen
11 088 000 Ft-ot kaptunk, melyet havonta utaltak a számlánkra. Ennek az összegnek
az elszámolása 2017. február 28.-ig megtörtént a Magyar Államkincstár felé, 2017.
március 31-ig pedig az NRSZH felé. 287 380 Ft egyszeri kiegészítő támogatásunk
2017. évben kerül felhasználásra
Az ÉTA Országos Szövetségtől, foglalkoztatási pályázatán 320 000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesültünk, melyből az intézményben folyó piacképes
termékek előállításához vásároltunk alapanyagokat. Szakmai pályázatán 297 320 Ftban részesültünk.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottsága támogatásából, mely 100 000 Ft volt, csapatépítő
kirándulást szervezett egyesületünk tagjainak Hollóházára és Kőkapura, ahol
felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
2016 decemberében 40 000 Ft támogatásban részesítette egyesületünket, a
„Generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolításának támogatására” kiírt pályázatának keretében. Meghitt hangulatú
karácsonyi estet szerveztünk, ajándékokkal az összegből, melyet még decemberben el
is számoltunk.
A Fogyatékos Személyek Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú
Nonprofit Kft. (FSZK) „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy
lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő
támogatása” pályázati projektjén egyesületünk 350 736 Ft támogatásban részesült,
melyet szintén a működtetésre használtunk fel.
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Társadalmi Felelősségvállalás KollégiumaCivil szervezetek Működési célú támogatása 2016. – 500 000 Ft – rezsiköltség, PRmarketing tevékenységre használtuk fel.
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Társadalmi Felelősségvállalás KollégiumaCivil szervezetek Szakmai célú támogatása 2016. – 900 000 Ft – életvezetési
tréningprogramot valósítottunk meg 21 fő számára a Patrónus Egyesület tagjainak,
valamint a Szent József Védőotthon ellátottjainak.
OVB Pályázati program – 320 000 Ft, a pince szigetelése történt meg a pályázati
támogatásból.

2016-ban a ténylegesen megkapott támogatás összege: 14 203 436 Ft.
5. Adományok
Az Egyesület 2016-ban 364 084 Ft SZJA 1 %- os adományt kapott, melyet 2017. évben
fordítunk közhasznú tevékenységekre és működésre.
Az elmúlt évben 1 524 300 Ft támogatást kapott a szervezet. Adományozóink a következőek
voltak:
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•
•
•
•
•
•

AQUA Tervező Kft: 634 300 Ft
Mádi és Társa Kft: 300 000 Ft
KE-VÍZ 21 Zrt: 50 000 Ft
Kiss Csaba Attila: 300 000 Ft
Karácsony Gergely Dániel: 120 000 Ft
Kovács Tünde: 120 000 Ft

Az adományokat a lakóotthon működtetésére, szakmai programjaink fedezésére, valamint a
lakóotthon festési és karbantartási munkáira fordítottuk.
6. Az Egyesület által nyújtott támogatások
Az Egyesület a múlt évben 6 alkalommal nyújtott támogatást:
• Az 1. számú határozatban a Vezetőség döntött arról, hogy átvállalja Kovács Tünde
intézményvezető szociális szakvizsgájának díját: 53 000 Ft-ot
• A 3. számú határozatban az Vezetőség döntött arról, hogy támogatja a fonyódligeti
üdüléshez az Erzsébet program pályázati önrészét összesen 35 000 Ft értékben.
• A 4. számú határozatban az Vezetőség döntött arról, hogy támogatja egy tagjának
Simon Józsefné szakmai továbbképzését, összesen 9 000 Ft értékben
• A 6. számú határozatban az Vezetőség döntött arról, hogy támogatja a fonyódligeti
üdüléshez az „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület Támogató Szolgálatának
igénybevételét, összesen 95 976 Ft értékben.
• Az 8. számú határozatban az Egyesület az Együtt Veled Alapítvány által szervezett
jótékonysági rendezvényét támogatta 23 720 Ft-tal.
• A 9. számú határozatban az Vezetőség döntött arról, hogy támogatja az Erzsébet
program 2017. évi pályázati önrészét összesen 50 000 Ft értékben.
7. Programok
Az Egyesület az általa támogatott embereknek, családoknak ünnepségeket szervezett az
Együtt Veled Alapítvánnyal közösen a jeles napok alkalmából, pl. farsang, húsvét, stb..
Továbbá kirándulásokon (Bogács, Hollóháza, Kőkapu) üdülésen, Fonyódligeten vehettek
részt.
8. PR tevékenység
Az Egyesület tevékenységének a megismertetése érdekében hirdetéseket, cikkeket, riportokat
jelentetett meg a helyi médiában.
Az 1%-os kampányra 158 115 Ft –ot fordított a szervezet.
Nyíregyháza, 2017. január 20.
Eisert Lászlóné
Elnök
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