Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Jövőbarát Alapítvány

székhely:

1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 1-3

bejegyző határozat száma:

7.Pk.60840/2002/3

nyilvántartási szám:

8719

képviselő neve:

Bende Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Jövőbarát Alapítvány közhasznú tevékenysége : a kallódó, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, szabadidős programok szervezése drog és bűn
prevenciós céllal két fő program elem kapcsán valósul meg. Ezek: A KRÉM -Kreatív Élő Műhely- mint alternatív napközbeni ellátás az iskoláskorú
gyerekeknek nyújt elfoglaltságot védett , támogató környezetben a hétköznapokon 14-18 óráig. A hétvégén péntek és szombat este az Éjféli Sportbajnokság
program a céltalan, kallódó fiataloknak kínál szabadidős elfoglaltságot, sportolási lehetőséget. Minden szolgáltatásunk ingyenes. Rendszeresen szervezünk
nyári tábort a Balatonnál valamint minden évben részt veszünk a Sziget Fesztivál Civil Falvában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

Rászoruló fiatalok támogatása,szabadidős programok szervezése klub keretek között.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Kózhasznúsági Törvény 26.§ c.pont alapján
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Lakótelepi , hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
150 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
36 órás Guinness rekord maratoni pingpongban
Az "Év Civil szervezete Óbudán" díj 2012
Több mint 10 éve folyamatos működés, heti 200 megjelenést regisztrálunk programjainkon.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
adatok E Ft-ban
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

adatok E Ft-ban
Tárgyév

Előző év

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

adatok E Ft-ban
Tárgyév (2)

Előző év (1)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

9,767

adatok E Ft-ban
Tárgyév (2)
9,739

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

Előző év (1)

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

174

D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

9,593
8,698
4,456
8,698
1,069

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

408

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Nem

Bende Attila
Jövőbarát Alapítvány

9,331
8,810
4,580
929

