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1. A szervezet adatai
Név: REGINA Közhasznú Alapítvány
Székhely: 2100 Gödöllő, Röges utca 66.
Bejegyző határozat száma: 14.Pk.60.575/2004/4. szám
Nyilvántartási szám: AM 2626
Képviselő neve: Pilcsik Tünde
Adószám: 18706952-1-13
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:
Az Alapítvány célja, hogy a nők társadalmi és gazdasági helyzete, esélyegyenlősége javuljon. Célcsoportja nők,
gyermekek és fiatalkorúak, családok, családok tagjai, közösségek.
Az alapítvány a célok elérése érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végezte 2013-ban:
 Szociális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: tárgyi
adományszervezés és értékesítés. Adományozóink többsége helyi vagy környékbeli lakos. Az adományok
válogatása, rendszerzése után az értékesítés is többnyire a helyi lakosok felé irányul. A vásárlók nagy része
hátrányos helyzetű ember. A legrosszabb helyzetben lévők részére Alapítványunk ingyen biztosított
bútorokat, ruhákat. Adományoztunk Gödöllőn a Forrás Családsegítő Szolgálat részére, az erdőkertesi
szociális otthonnak, és egyének részére is. Pénzbeli adománygyűjtést szerveztünk 2013 májusában, a Zafír
Egészségvédelmi napon. A helyi Lumniczer Alapítvány részére gyűjtöttünk pénzt, akik beteg rászorulókat
támogatnak.
 Egészségvédelem: Zafír Egészségvédelmi Program szervezése és koordinálása. Egészségvédelmi nap
szervezése 2013. március 9-én, valamint május 7-én.
 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés: Iskolakert Staféta program a REGINA Kertben 2013 márciusától június
közepéig. Kert ismeretátadási napokat szerveztünk 4 alkalommal tavasztól őszig. Az ÖKOMAMA projekt
keretében 60 nő részére tartottunk tematikus csoportfoglalkozásokat.
 Kulturális tevékenység: Feminista filmklub szervezése eseti jelleggel.
 Gyermek- és ifjúságvédelem: 2 helyi általános iskolában folyt havi 1 alkalommal oktatás „Szabadság
felelősen” címmel.
 Emberi és állampolgári jogok védelme: iskolai képzés, női érdekképviseleti tevékenység, önsegítő csoportok
támogatása, gender szakértői munka.
 Munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek támogatása: a „Munka-helyben” program levelezési listájának és
facebook csoportjának működtetése. Állásinformációk továbbítása a célcsoport részére.
 Közösségfejlesztés: kismama klub, ÖKOMAMA vállalkozói klub, Zafír vállalkozói csoport.
 Önkéntesség terjedésének elősegítése: önkéntesek fogadása és foglalkoztatása, felnőtt önkéntes 15 fő,
középiskolai diák a közösségi szolgálat keretein belül 15 fő.
 Tematikus weblapok és facebook oldalak létrehozása, működtetése: „Munka-helyben” Gödöllő, Zafír
Egészségvédelmi Program, Önsegítő kiskert, stb.
3. Közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:
Szociális tevékenység
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális tevékenység,
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
Emberi és állampolgári jogok védelme,
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó
szolgáltatások.

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Kszt. 26§ c/4. pontjában meghatározott a
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységek.
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nők, gyermekek és fiatalkorúak, családok, családok tagjai, közösségek.
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma: kb. 5000 fő
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A helyi lakosok körében a „REGINA Charity shop” ismert lett, keresik
az adományos árukat, mert nagyon jó áron jutnak hozzá nálunk. Támogatás segítéségével 6 hónapon keresztül
kizárólag erre a tevékenységre alkalmazottat tudtunk felvenni (többszörösen hátrányos helyzetű).
Eredményes a Zafír Egészségvédelmi Program is. Közösségi házunkban zajló programok száma növekedett az előző
évihez képest.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Költségvetési támogatások és felhasználásuk
Tárgyévben a szervezet pályázati úton 15 492 495 Ft támogatást nyert. Ezt a pénzösszeget összesen 6 db különféle
pályázatból nyerte. TÁMOP-1.4.3. (konzorciumi tagként az „ÖKOMAMA – kisgyermekes szülők ökogazdálkodási és
ökoturisztikai képzése a Gödöllői, Veresegyházi és Aszódi Kistréségben”), NAKVI által támogatott ismeretátadási
programok a REGINA Kertben, szintén a NAKVI által támogatott Iskolakert Staféta c. projekt, Svájci Hozzájárulás
Program keretében a „A REGINA Alapítvány és a frauen_oase egyesület együttműködése a magyarországi nőházak
hálózat kialakításában és tapasztalat csere” c. projektben, USA Nagykövetség támogatása “Freedom in a responsible
way” c. projekthez, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kapott működési támogatás.
Az elnyert teljes összeget a projektek kivitelezésére használtuk fel.
Támogatási Program elnevezése: „ÖKOMAMA – kisgyermekes szülők ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzése a
Gödöllői, Veresegyházi és Aszódi Kistréségben” TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004
Támogató megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Támogatás forrás: központi költségvetési forrás
Támogatás időtartama: 2012.05.01 – 2014.02.28
Támogatási összeg: 12.860.584 Ft
Ebből tárgyévre jutó: 8 273 525 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Személyi:3 352 800 Ft
Dologi: 4 920 725 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A projekt 2012. májusában indult, a REGINA Alapítvány konzorciumi tagként vett részt a projektben. A
konzorciumvezető a SZIE, két tag még a Kopernikusz Egyesület és a Kontakt Alapítvány. 60 kisgyermekes szülő 2
szemeszteres felnőttképzése + kiegészítő szolgáltatások.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A célcsoportnak tematikus csoportfoglalkozások tartása, valamint egyéni tanácsadások biztosítását,
vállalkozásfejlesztési klub működtetése.
Konzorciumi tagként a REGINA szakmai munkájának a koordinációja.
Támogatási Program elnevezése: „A REGINA Alapítvány és a frauen_oase egyesület együttműködése a
magyarországi nőházak hálózat kialakításában és tapasztalat csere” TPPA/2012/03/10
Támogató megnevezése: Svájci Hozzájárulás Program
Támogatás forrás: nemzetközi forrás
Támogatás időtartama: 2012. 08.01. – 2013.07. 31, 12 hónap
Támogatási összeg: 5.285.545 Ft (Svájci partner költségeivel együtt 6 905 765 Ft)
Ebből tárgyévre jutó: 3 391 490 Ft (ebből a svájci partner költségei átutalva: 850 328 Ft)
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Személyi: 582 900 Ft
Dologi: 2 808 590 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A projekt a frauen_oase svájci szervezettel közös projekt. Célja a magyarországi nőházak feltérképezése,
lehetőségeik, működésük. Továbbá a Bázelban tartózkodó magyar prostituáltak segítése.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kutatási anyag készítése (szociális háló Magyarországon, Nőházak hálózat Magyarországon), egészségvédelmi nap
szervezése, svájci tanulmányút, lobbi anyag készítése.
A projekt honlapja: www.noihalozat.blogspot.hu .
Támogatási Program elnevezése: „Freedom in a responsible way” education and awareness raising program for
teenagers and adults in Gödöllő, Hungary
Támogató megnevezése: U.S. Department of State
Támogatás forrás: nemzetközi forrás
Támogatás időtartama: 2012.09.28 – 2013.08.30
Támogatási összeg: 5.000 USD
Ebből tárgyévre jutó: 675 480 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Személyi: 0 USD
Dologi: 675 480 Ft
Felhalmozási: 0 USD
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Általános iskolai képzések 2 iskolában, a 8. osztályos lányok körében. Cikkek jelentek meg a helyi sajtóban.
Tanulmányút New Yorkban, on-line kiadvány készítése:
http://www.reginanet.hu/20022013/regina20022013magyar.pdf
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
lásd előző pont.
Támogatási Program elnevezése: Iskolakert Staféta
Támogató megnevezése: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Támogatás forrás: hazai forrás, központi költségvetési forrás
Támogatás időtartama: 2013.03.01 – 2013.06.15
Támogatási összeg: 2 405 000 Ft
Ebből tárgyévre jutó: 2 405 000 Ft
Dologi: 2 405 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Helyi és környékbeli általános iskolák bevonása a programba, alsó tagozatos osztályok. Heti 1 alkalommal tematikus
foglalkozások szervezése a REGINA Kertben az osztályok részére. Ismeretterjesztő anyag készítése. A projekt
programjairól itt lehet tájékozódni: http://reginakert.wordpress.com/category/iskolakert/
Támogatási Program elnevezése: Közösségi Tanulókert Program
Támogató megnevezése: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Támogatás forrás: hazai forrás
Támogatás időtartama: 2013.08. 01 – 2013. 10.31
Támogatási összeg: 100 000 Ft
Ebből tárgyévre jutó: 0 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő, utófinanszírozás
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Tematikus ismeretátadó napok szervezése a REGINA Kertben, 4 alkalom
Támogatási Program elnevezése: Tárgyi adományszervezés és értékesítés a REGINA NőHázban
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrás: hazai forrás
Támogatás időtartama: 2013. 04.01 – 2014. 03.30
Támogatási összeg: 747 000 Ft
Ebből tárgyévre jutó felhasználás: 452 895 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Személyi: 400 000 Ft
Dologi: 52 895 Ft
A kapott költségvetési támogatásokat 2. sz. melléklet mutatja be.
1% SZJA támogatásból 63 000 Ft-ot kaptunk. Ez az összeget papír-írószer vásárlásra költöttük.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel
2013-ben 681 795 Ft bevételünk volt. Közhasznú tevékenységünk tanácsadás, illetve tárgyi adományszervezés és
értékesítés volt.
Adományértékesítésből származó bevétel 222 740 Ft.
Tanácsadás, előadás tartás: 36 000 Ft.
Összesen 167 872 Ft támogatást kaptunk helyi vállalkozóktól, és a REGINA Fejlesztési Alapítványtól a Zafír
Egészségvédelmi Program működtetésére.
255 183 Ft támogatást kaptunk az Investel Magyar Távközlési Zrt-től szabad felhasználásra.
Egyéb bevételek: 14 000 Ft.
Vagyon felhasználása
A szervezet vagyona (Források, passzívák) 5 431 000 Ft. Ez a saját tőkéből és a kötelezettségekből. A kimutatást a 3.
sz. melléklet táblázata mutatja.
5. Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány cél szerinti juttatást 2013. évben nem nyújtott sem magánszemély, sem pedig jogi személy részére. (4.
sz. melléklet)
6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatás
Az Alapítvány kuratóriuma munkáját önkéntes alapon látja el, ezért pénzbeli juttatásban 2013-ben nem részesült. A
kuratórium tagjai az egyes projektekben végzett tevékenységükért kaphatnak munkabért vagy díjazást.
Az erre vonatkozó kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Éves összes bevétel: 16 251 000 Ft.
Tárgyévben az adóhatóság által átutalt 1 %-os rendelkezések összege.: 63 000 Ft
Közszolgáltatási bevétel: 0 Ft.
Normatív támogatás: 0 Ft
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás: 8 273 525 Ft (ÖKOMAMA)
Tárgyévi eredmény (közhasznúsági tevékenységből): 108 000 Ft
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően): 15 fő
A szervezet erőforrás ellátottság mutatói:
- Átlagos éves bevétel az elmúlt két év tekintetében: 13 088 500 Ft
- Előző két év egybeszámított adózott eredménye: -63 000 Ft
- Személyi jellegű ráfordítás: 4 462 000 Ft, mely több, mint az összes ráfordítás egynegyede
Megfelelő társadalmi támogatottság:
- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek adják ki az összes költséget.
- Több, mint 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző önkéntesünk volt 2013-ban is.
A beszámolót 2013. évről a kuratórium 2014. március 3-án elfogadta.
Gödöllő, 2014. május 15.

Pilcsik Tünde sk.
Kuratórium elnöke
REGINA Közhasznú Alapítvány

