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1. A szervezet adatai
Név: REGINA Közhasznú Alapítvány
Székhely: 2100 Gödöllő, Röges u. 66.
Adószám: 18706952-2-13
Bankszámlaszám: 10103836-53918900-010000004
Statisztikai számjel: 18706952-933-569-13

2.1. Számviteli beszámoló
A részletes számviteli beszámolót (éves beszámoló és mérleg) a közhasznúsági jelentés 1. sz.
melléklete tartalmazza.

2.2. Költségvetési támogatások és felhasználásuk
Tárgyévben a Szervezet 2.512.000 Ft pályázati támogatást kapott. A kapott támogatás 747.000 Ft
magasabb, mint az előző évben. A támogatásokat teljes egészében a pályázati projektek
kivitelezésére fordítottuk. SZJA 1%-os támogatásként nem kapott a szervezet támogatást a 2009es adóévből. Szervezetünk 40.000 Ft-ot kapott Gödöllő város önkormányzatától működési
támogatásként. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a
változások részleteit pedig az 5. sz. melléklet táblázatában láthatjuk.

2.3. Vagyon felhasználása
A szervezet vagyona az elmúlt évihez képest 225.000 Ft-tal nőtt. A vagyon felhasználását a 3. sz.
melléklet táblázata mutatja.

2.4. Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány cél szerinti juttatást 2010. évben nem nyújtott sem magánszemély, sem pedig
jogi személy részére. (4. sz. melléklet)

2.5 Központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól
kapott támogatások
Tárgyévben szervezetünk összesen 2.512.000 Ft-ot támogatást kapott pályázati támogatások
jogcímen. Az előző évihez képest 747.000 Ft-tal többet. A szervezet vezetésében bekövetkezett
2009-es évi vezetői váltással járó bevétel visszaesés megállítása 2010-ben sikeres volt.
A kapott támogatás az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2.6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás
Az Alapítvány kuratóriuma munkáját önkéntes alapon látja el, juttatásban 2010-ben nem
részesült (6. sz. melléklet).

2.7. Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos tartalmi beszámoló
Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján a 2010-re vonatkozó munkaterv fő pontjait a
következőkben határoztuk meg, összhangban közhasznú feladatainkkal:
1. Az alapítvány honlapjának működtetése, folyamatos feltöltése az Alapítvány aktuális
programjaival
2. Önkéntességgel kapcsolatos ismeretterjesztés
3. Különböző rendezvények, képzések szervezése nőknek, fiataloknak és gyermekeknek.
4. Hátrányos helyzetű nők és családok támogatása, tanácsadás

5. Pályázatok lebonyolítása, projektek végrehajtása együttműködésben
szervezetekkel
6. A Gödöllői Regionális Hírportál (www,hedvig.hu) működtetése
7. „Munka-helyben” program működtetése a Gödöllői térségben
8. Vállalkozónői klub továbbműködtetése és fejlesztése
9. A REGINA Nőház, mely közösségi házként funkcionál fenntartása
10. Gender témájú kutatásokban való részvétel
11. Női érdekképviselet

más

civil

A fenti célok megvalósítására az Alapítvány 2010-ben a következő tevékenységeket végezte:
1.

Az alapítvány honlapjának működtetése, folyamatos feltöltés térségi
információkkal, programokkal
2005. év óta rendelkezik saját honlappal az alapítvány (www.reginanet.hu). A honlap
összetett, több alprogram fut alatta, így a „munka-helyben” program regisztrációs és
felvilágosító felülete, REGINA Nőház programjai, angol nyelvű bemutatkozás.
Honlapunkat folyamatosan frissítjük.

2. Önkéntességgel kapcsolatos ismeretterjesztés
Az alapítvány munkatársai önkéntes munkával járulnak hozzá a működéshez.
Tevékenységeink révén felhívjuk a figyelmet az önkéntesség fontosságára nem csak egy
szervezet, de az egyén vonatkozásában is. Különböző önkéntes programokat szervezünk,
mely egyrészt munka (pl. takarítás, kertgondozás), másrészt az önkéntesek részére
összejövetelek (filmklub, önkéntes köszöntő, stb.).
Rendszeresen tudunk bevonni munkánkba újabb önkénteseket.
3. Különböző rendezvények, programok szervezése nőknek, fiataloknak és gyermekeknek
•
Önkéntesek köszöntése
•
Feminista filmklub havonta 1 alkalommal
•
Rövid képzések csoportos tanácsadás szervezése (pl. vállalkozó nőknek önismeret, jogi
és könyvelési csoportos tanácsadás, életviteli tanácsadás)
•
Nyári tábor szervezése kisiskolások részére
•
Kézműves szakkör szervezése ünnepekhez kötve, alkalomszerűen
•
Helyet adunk együttműködő partnereink programjainak is
•
Bébiváró klub működtetése hetente 1 alkalommal
4. Hátrányos helyzetű nők és családok támogatása, tanácsadás
• A hozzánk fordulók nehéz helyzetű nőknek igyekszünk segíteni képzett önkénteseink
segítségével, valamint jól kiépített intézményi kapcsolati hálónkon keresztül.
• Gyermekjólléti és Családsegítő Szolgálattal együttműködésben is igyekszünk a bajba
jutott nőkön és családokon segíteni
5. Pályázatok lebonyolítása, projektek végrehajtása együttműködésben más civil
szervezetekkel
• A Global Fund for Women elnevezésű USA székhelyű nemzetközi szervezettől kapott
támogatásból dolgozunk ki 2010-2011. évben egy az iskolai erőszak ellenes
programot.
• 2010. augusztusában fejeztük be a Grundtvig Tanulási Kapcsolatok 2 éves időtartamú
pályázatunkat.

•

Rendszeresen adunk be hazai és nemzetközi pályázatokat. Ennek eredményeit a 2010-es
évre várjuk.
6. A Gödöllői Regionális Hírportál (www,hedvig.hu) működtetése
5. éve működtetjük a Gödöllői Regionális Hírportált, a Hedviget. Értékes térségi híreket
(intézményi, civil, országosan jelentős, tevékenységünkhöz kapcsolódó hírek, térségi
programok, ingyenes cégregiszter, állásbeküldési lehetőség, stb.)
A hírportált teljes egészében önkéntes munkával tartjuk fent.
7. „Munka-helyben” program működtetése a gödöllői térségben
A „Munka-helyben” programot 2005. év óta működtetjük a térségben. A munkavállalókat
segíti munkaerő-piaci integrációjukban. Az alapítvány által működtetett levelezési listán
állásajánlatokat továbbítunk a listára jelentkező munkavállalók részére. További a munka
világát, munkavállalást érintő információkat is rendszeresen közzéteszünk a listán.
8. Vállalkozónői klub továbbműködtetése és fejlesztése
2005. óta működtetünk hol intenzívebben, hol kevésbé női vállalkozói klubot. 2010.-ben több
kiscsoportos képzést tartottunk külső szakértők bevonásával vállalkozó nőknek. Csoportos
tanácsadásokat szerveztünk jogi és könyvelési témában.
2010-ben létrehoztunk egy vállalkozónőknek szóló honlapot is.
9. A REGINA Nőház, mely közösségi házként funkcionál fenntartása
A REGINA NőHáz 2008 óta található meg a mostani helyen. Ide szervezzük programjaink
nagy részét, és itt tudunk helyet adni együttműködő partnereink programjainak is.
Ügyfélszolgálatot tartunk heti 1 alkalommal, önkéntes bevonásával.
A közösségi házhoz mintegy 1000 m2-es biokert is tartozik, ennek fenntartása is nagyrészt
önkéntes munkával lehetséges.
10. Gender témájú kutatásokban való részvétel
2010-ben önkéntesek bevonásával készítettünk egy a nőházakról szóló országos méretű
felmérést. A felmérés eredményei még feldolgozás alatt vannak.
11. Női érdekképviselet
Ez a tevékenységünk folyamatos megalakulásunk óta, és az összes tevékenységünket
átszövi.

2.8. Záradék
A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2010. január 24-én elfogadta.

Gödöllő, 2010. január 27.

Pilcsik Tünde sk.
Kuratórium elnöke
REGINA Közhasznú Alapítvány

