A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-21 18:47:46. Érkeztetési szám: EB00583553

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület
Nyilvántartási szám:

1 3

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 6 9 9 8

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.21 18.50.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

13 Budapest Környéki Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Csodaműhely Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

2 0 1 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Csobánka
Közterület jellege:

Fő
7

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3

Ügyszám:

1 4 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 6 9 9 8

/P k.6 0 1 5 4

1 8 74 8 0 6 0

/2 0 1 6

1

1 3

Horlai Sára

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Csobánka

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

0 4

Nyomtatva: 2022.05.21 18.50.12
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PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

1 952

1 312

1 952

1 312

10 992

5 368

49

225

10 943

5 143

12 944

6 680

3 628

3 891

1 896

3 628

1 732

263

839

139

839

139

8 477

2 650

12 944

6 680

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.21 18.50.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

615

tárgyév

615

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

34 267

30 610

34 267

30 610

40

45

40

45

34 227

30 565

34 227

30 565

1 894

2 330

1 894

2 330

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

1

1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

34 268

31 225

34 268

31 225

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

34 268

31 225

34 268

31 225

8 621

7 991

8 621

7 991

23 083

22 189

23 083

22 189

5 345

4 790

5 345

4 790

808

781

808

781

24

1

24

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

32 536

30 962

32 536

30 962

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

32 536

30 962

32 536

30 962

1 732

263

1 732

263

1 732

263

1 732

263

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

15 670

13 500

15 670

13 500

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

200

200

5 520

5 520

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

114

363

114

363

1 894

2 330

1 894

2 330

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2022.05.21 18.50.12
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Csodaműhely Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 0 14

Település:

Csobánka
Közterület jellege:

Fő

7

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 4 0 0 / P k .6 0 1 5 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 6

0 0 0 6 9 9 8

1 8 74 8 0 6 0

1

1 3

Horlai Sára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

oktatás, gyermekjóléti szolgáltatások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 8 § 1. 4. 5. bekezdése szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: tanodás diákok, és családtagjaik, tanodai önkéntesek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

40

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Csodaműhely Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 0 1 4

Település:

Csobánka
Közterület jellege:

Fő

7

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 4 0 0 / P k .6 0 1 5 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 6

0 0 0 6 9 9 8

1 8 7 4 8 0 6 0

1

1 3

Horlai Sára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

oktatás, gyermekjóléti szolgáltatások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 8 § 1. 4. 5. bekezdése szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hátrányos helyzetű kisgyermekek és szüleik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

30

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Csodaműhely Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 0 1 4

Település:

Csobánka
Közterület jellege:

Fő

7

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 4 0 0 / P k .6 0 1 5 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 6

0 0 0 6 9 9 8

1 8 7 4 8 0 6 0

1

1 3

Horlai Sára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

oktatás, képességfejlesztés, és ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 8 § 1. 4. 5. bekezdése szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: helyi szakemberek és önkéntesek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

30

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Csodaműhely Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 0 1 4

Település:

Csobánka
Közterület jellege:

Fő

7

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 4 0 0 / P k .6 0 1 5 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 6

0 0 0 6 9 9 8

1 8 7 4 8 0 6 0

1

1 3

Horlai Sára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

önszerveződő közösségek támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 8 § 1. 4. 5. bekezdése szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hátrányos helyzetű felnőttek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

15

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.21 18.50.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
Egyesület elnöke
6.2 Tisztség

A.

5 345
Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

4 790
Tárgy év (2)

5 345

4 790
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

34 268

31 225

114

363

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

34 154

30 862

H. Összes ráfordítás (kiadás)

32 536

30 962

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

23 083

22 189

32 536

30 962

1 732

263

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csodaműhely Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.05.21 18.50.12

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Csodaműhely Egyesület
2021 évi Beszámolójához
I.

A szervezet azonosító adatai, bemutatása
Név:
Székhely:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
Szervezetünk jogállása:

Csodaműhely Egyesület
2014 Csobánka Fő Tér 7.
1400/60154/2016
13-02-0006998
közhasznú

A számviteli politika főbb vonásai
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak,
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli
politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt
biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.
Jogszabályi háttér
2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról
2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
sajátosságairól
350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről

1. A beszámolási forma:
A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!
· Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja:
· A mérlegkészítés időpontja:

2020. december 31.
2022. május 4.

3. A beszámoló készítése, aláírása:
· A beszámoló nyelve:
· Aláíró:

Magyar
Elnök

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:
A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett
változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.
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5. A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve;
az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költséghaszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások
1. Az eszközök értékelése:
a) A bekerülési érték:
· az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
· nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
· saját előállításkor a közvetlen költségek;
· térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
· ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
· speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
· a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
· aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
·
a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy
összegben.
c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
· akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz
piaci értéke, valamin
· kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.
d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
· a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
· a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;
e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások

nem változtak

2. Piaci értékelés
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értékelésen történő értékelés
A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.
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III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk
1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája
okán.

2. Információk a kötelezettségekről
A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
az adott évben nem fordultak elő!

4. A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:
20%

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

1 336 eFt

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:
A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!
- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:
Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV. Tájékoztató adatok
1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása
Az statisztikai állományi létszám:

8 fő

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett
járandóság, nekik folyósított előlegek
- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
- A Szervezetnél felügyelő bizottság nem működik.
3.

Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:
Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

4. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a
szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók
A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

Csobánka,

2022.05.04

Képviseletre jogosult személy aláírása

Melléklet:
Támogatási programok bemutatása
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Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
1
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Tanodai trauma feldolgozás (pszichológus)
Ökotárs Alapítvány
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.11.01.-2021.06.30.
950 eFt

Támogatási összeg:
o

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

tárgyévben felhasznált összeg:

o

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

X

926 eFt
190 eFt
visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

926 eFt

Összesen

926 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatási összeg több mint felé a két pszichológus megbízási díjára fordítottuk, akik 6 hónapon keresztül
foglalkoztak a tanodás diákokkal. A foglalkozáshoz szükséges fejlesztő eszközöket, kisebb tárgyi eszközöket,
élelmiszert a tanodai uzsonnákhoz, valamint papír-írószert szereztünk még be. A tanoda épület bérleti díját is
részben a támogatás terhére számoltuk el. A tavaszi karantén időszak folyamán összeállítottunk minden tanodás
család számára egy élelmiszer ajándék csomagot is, melyet a támogatásból fedeztünk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A második karantén bevezetésétől kezdve a tanodás diákok újfent sokat voltak egyedül, nehezen kezelték a bezártságot, a
napirendjük szétesett. Ezt támogatandó indítottuk el azt a pilot-programot, melynek keretén belül két gyerekpszichológus
indított el online, egyéni foglalkozást a gyerekek mentálhigiénés támogatására. Januártól júniusig zajlottak a heti foglalkozások
a tanodás gyerekekkel, melyeket szülői konzultációkkal is kiegészítettek a szakemberek. Hat család kapcsolódott be a
programba. A program alatt hetente tartottunk egy munkamegbeszélést, amin a pszichológus szakemberek és a tanoda szakmai
vezetője vett részt. Ezeken a megbeszéléseken a szakemberek összegezték az elmúlt hét tapasztalatait és szakmai konzultáció
keretében beszéltük át a felmerülő problémákat, az esetleges elakadásokat. A program sokban támogatta a gyerekek mentális
egészségét, az érzelmek felismerését és az ok-okozati összefüggésének meglátását. Levonhatjuk azt a tapasztalatot, hogy újabb
pályázati források megteremtésével a későbbiekben is rendkívül fontos ennek az új támogatási formának a folytatása.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
2
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Helyi segítő program 2.
Badur Foundation
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

x

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2020.11.01-2023.10.31
Támogatási összeg:
14 200 eFt
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg: 6 574 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg:
5 520 eFt
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
x

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

5 429 eFt
1 145 eFt

Összesen

6 574 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

3 csobánkai, hátrányos helyzetű és/vagy roma származású munkatárs foglalkoztatása, roma mentor díja, program
koordinátor bére valamint a Roma mediációs képzés díjának részleges fedezése történt a program terhére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A program során 3 csobánkai, hátrányos helyzetű és/vagy roma embert foglalkoztatását folytattuk az egyesületben
annak érdekében, hogy munkalehetőséget biztosítsunk célcsoportunk tagjai számára és biztosítsuk programjaink
mélyebb beágyazottságát a helyi közösségben. A három munkatárs közül az egyik a tanoda programban, a másik az
egyesületi pénzügyi, adminisztratív feladatokban vett részt, míg a harmadik a kisgyermekkori programokban, az
egyesületi koordinációs csapat munkájában és a közösségszervezési programban vesz részt. Hosszútávú célunk,
hogy közösségükön kivül is biztos határozottsággal tudják munkájukat végezni. További célunk, hogy a mentorálás
hozzásegítse őket, a bizosabb önálló munkavégzéshez, illetve motiválttabbá, elkötelezettebbé tegye őket munkájuk
iránt. A program részeként tavasszal Roma mediációs képzést tartottunk a településen, melyen 8 közösségükben
aktív, roma ember vett részt. A két napos képzés utána létrejött a helyi akció csoport, melynek ülésein a roma
mediátorok mellett a helyi intézmények vezetői is rendszeresen résztvettek. A csoport önkénteseinek részvételével
több mini kampány, akció is megvalósult az ősz folyamán (pl. online kampány a lelki egészség világnapja
alkalmából.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
3
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Közösségszervező, integrációs program
Stiftung Open Society
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

x

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2020.09.01-2021.10.21.
Támogatási összeg:
6 178 Ft
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg: 5 015 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

3 139 eFt
1 876 eFt

Összesen

5 015 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

4 munkatárs foglalkoztatása, könyvelési és kommunikációs költségek fedezete. Tréningek díja (Meséd, Roma
mediátor és szervezetfejlesztés), eszköz költsége és élelmiszer illetve melegétkezés biztosítása, valamint a
munkatársak, trénerek és résztvevők utazási költségének biztosítása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A támogatásból kisgyermekkori és közösségszervezői programjaink részleges finanszírozását biztosítottuk. Meséd
programot indítottunk hátrányos helyzetű és vagy roma származású kisgyermekes édesanyáknak. A Meséd
program gazdája tartott egy továbbképzést a két program koordinátornak, közösen megtervezték a 6 hónapos
programsorozat tematikáját, majd körbejárták a potenciális résztvevőket és elindult a heti rendszerességű
program, átlagosan 10 résztvevő szülővel. A résztvevők közösen dolgozták fel nevelési élményeiket mesekönyvek
segítségével, miközben írás és olvasás kompetenciájukat is fejlesztik. Gyermekeikre önkéntesek vigyáztak a
találkozók ideje alatt. Ezzel párhuzamosan a Csobánkai Játéktárban is zajlottak a heti délutáni nyitvatartások,
melyen rendszeresen 6-10 család vett részt. Tavasztól kezdve elindítottuk a tagoknak az ingyenes játék kölcsönzést
is. A helyi szakemberek számára továbbra is rendszeres egyeztető alkalmakat szervezünk, illetve meghívjuk őket
online beszélgetésekre, amiket a Játéktár Csobánka online oldalán közvetítünk (gyerekorvos, pszichológus,
pedagógus és gyógypedagógus voltak eddig a vendégeink). A roma szülők minnél teljesebb körő bevonása
érdekében roma mediációs képzést szerveztünk, melyet 8 résztvevő vett el, majd az ősz folyamán számos, az
oktatás témájához kapcsolódó rendezvényen vettek részt.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
4
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Tanoda program TAN-014/0-2021
Belügyminisztérium - TEF
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2021.01.01-2021.12.31
Támogatási összeg:
13 500 Ft
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg: 13 500 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg: 13 500 eFt
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

12 604 eFt
896 eFt

Összesen

13 500 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

5 tanodai munkatárs bérét biztosítottuk a támogatásból: tanodai szakmai vezető, koordinátor, asszisztens és két
gyógypedagógus. A tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a karantén előtt kisétkezést biztosítottunk és a
közösségi napokon, rendezvényeken is biztosítottunk élelmiszert illetve melegételt. A karantén alatt a helyi boltban
levásárolható élelmiszer-adománykártyákkal támogattuk a tanodás családokat. A tanodai közüzemi költségekre,
tisztítószer, gyógyzser, irodaszer és nyomtatvány beszerzésre is fordítottunk a támogatási összegből, valamint
kisértékű tárgyi eszközöket, szakmai anyagokat és jutalmakat is beszereztünk a tanodások számára. A támogatási
összegből finanszíroztunk továbbá postai, könyvelési, banki, felelősségbiztosítási, jogi szolgáltatási, egészségügyi,
grafikai, költséget.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A 2021-es tanévben 40 héten 182 napot volt a tanoda nyitva, szolgáltatási ideje heti átlagban húsz óra volt. Az év
során összesen közel 40 hátrányos helyzetű, roma származású diák vett részt a tanodai foglalkozásokon. Minden
tanodásnak hetente két alkalommal, két-két órában foglalkozást tartottunk online vagy/és offline módon. A
tanodásoknak szövegértés- logikai-és szociális készség fejlesztést biztosítottunk. A részképesség zavarokkal és
tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek gyógypedagógiai foglalkozásokat és komplex mozgásterápiát tartottunk.
Elsősorban a felső tagozatosoknak tananyag korrepetálást és felvételi felkészítést biztosítottunk. A tanodába járó
diákoknak az iskolai lemorzsolódását megelőző programokat biztosítottunk. Minden tanodásnak kijelölt mentora
volt, aki a tanítás mellett, nyomon követte a tanodás sorsát, heti kapcsolatot tartott mentoráltjának családjával és
iskolai tanáraival. Szeptemberben a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlődését mértük. A tanodában
dolgozó gyógypedagógus által készített felmérő feladatlap a gyerekek írás, olvasás kompetenciáit. A Csobánkai
Tanodában októbertől Szociális Cirkusz foglalkozást szerveztünk a gyerekek számára 3 alkalommal. Két alkalommal
szerveztünk nyitott tanodai programot, az Öt Nemzet Fesztiválon, illetve a Csobánkai Adventi Vásáron. Négy családi
közösségi programot szerveztünk, melybe a tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is bevontuk. Az Évnyitót,
az Évzárót, a Mikulást és a Karácsonyt. A programokon átlagban 40-50 fő vett részt. A tanodában 13 önkéntes
dolgozik. Képesítésük szerint, nyugdíjas pedagógusok, közgazdászok, jogászok és egyetemisták.A tanodában
dolgozó közel 20 munkatárs és önkéntes hetente öt napon át tartott fejlesztő és korrepetáló foglalkozásokat. A
szünidő alatt 6 héten keresztül, 20 napon át biztosítottunk tanodásaink számára a szabadidő hasznos eltöltését
célzó, illetve pótvizsgára felkészítő, felzárkóztató foglalkozásokat. Ezen kívül a tanév kezdete előtt fontos
feladatunk volt, hogy elvégezzük a családlátogatásokat, illetve szakmai munka keretében megtervezzük a tanévet,
elkészítsük az órarendet, a gyermekek beosztását, egyeztessünk önkénteseinkkel. Az önkéntesek és a munkatársak
kéthetente vettek részt a Tanodások Találkozóján. Ezeken az alkalmakon a foglalkozások tartásával kapcsolatos
munkát és a gyerekekkel kapcsolatos információkat beszélték meg. Havonta egy alkalommal az önkéntesek mikroképzésen vettek részt, melyeken innovatív oktatási módszertanokkal ismerkedhettek meg. A képzéseket a
tanodában dolgozó gyógy-és fejlesztőpedagógusok tartották. A tanodában dolgozó önkénteseknek félévente
lehetőségük nyílt arra, hogy csapatépítő tréningen és/vagy szakmai képzéseken vegyenek részt. Évente egy
alkalommal két napos, évindító, nyári találkozót szerveztünk számukra, ahol az új év munkarendjét, módszertanát
állítottuk közösen össze.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
5
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Kisgyermekkori programok támogatása
Partners Hungary Alapítvány
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

X

Támogatás időtartama:
2021.10.01-2022.01.31.
Támogatási összeg:
1 600 Ft
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg: 1 253 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg:
1 600 eFt
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

Összesen

882 eFt
371 eFt

1 253 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A programban dolgozó 4 munkatárs részmunkaidős foglalkoztatására, könyvelési költségeire, valamint a program
eszköz és élelmiszer költségeit fedeztük a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A program által finanszírozott koragyermekkori programjainkkal elsődleges célként tűztük ki, hogy lehetőségeket
teremtsünk a csobánkai hátrányos helyzetű/roma családok számára ebben a sok szempontból érzékeny időszakban
közösségi programokon való részvételre, tapasztalat megosztásra, kapcsolódásra. A projekt keretein belül két
programelemet valósítottunk meg. Anyakört indítottunk és Játéktár programunk működését folytattuk. Az
anyakörben változó számban, 5 és 15 fő között vettek részt a roma származású és/vagy hátrányos helyzetű
édesanyák és kisgyermekeik. A programban két gyógypedagógus és egy helyi roma édesanya dolgozott. A
résztvevőknek hétről hétre tartottak tematikus foglalkozásokat, ahol gyermeknevelésről beszélgettek és
kézműveskedtek. Többek között az adventi vásárra készített koszorúkat. A Játéktárban egy gyógypedagógus és egy
helyi munkatárs dolgozott, hetente tartottak nyitva, a vírushelyzet miatt sokszor külső programokat szerveztek
(kirándulást, játszóterezést, lovarda látogatást). Megközelítőleg 30 család vált beiratkozott tagjává a Játéktárnak.
Számukra elindítottuk kölcsönzői szolgáltatásunkat is, melynek révén a játéktáras élményt haza is tudják vinni
magukkal. Folyamatosan bővülő kölcsönzési katalógusunkban jelen pillanatban megközelítőleg 35 játék kap helyet.
Játéktár programunk egyik kiegészítő eleme a Helyi Akciócsoport (HACS). Ebben a szerveződésben minden olyan
szakember helyet kap, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül a településen élő kisgyermekekkel és szüleikkel. Így,
a HACS tagja a polgármester és alpolgármester, az iskola, óvoda és tanoda vezetője, a gyermekorvos, az iskolában
dolgozó szociális munkás, a településen működő civil szervezetek képviselői illetve a roma mediátor. A szerveződés
évente több alkalommal ülésezik, hogy megvitassa közös ügyeit.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
6
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Felnőttképzés és kompetencia fejlesztő program
Erőforrás Alapítvány
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

X

Támogatás időtartama:
2020.01.01-2021.06.30.
Támogatási összeg:
2 000 Ft
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg:
270 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

270 eFt

Összesen

270 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatásból a roma mediációs program képzési költségét fedeztük.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2021.áprilisában kétnapos tréning roma mediátor képzés valósult meg, ahol 8 helyi roma mediátor képződött. A
képzést a Partners Hungary Alapítvány munkatársa, és a magyarországi roma mediátori hálózat koordinátora
vezetője tartotta. Roma Mediátor feladata egyfajta élő híd kialakításán a településen, a helyi intézményeket
összeköti a helyi roma közösséggel. A Roma Mediátor három fő területen dolgozik : Egészségügy, Oktatás, Lakhatás
és kisebb százalékban a munkáltatás területén.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
7
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Tanodai nyári foglalkozások
Erőforrás Alapítvány
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó

X

Támogatás időtartama:
2021.05.30-2021.08.15
Támogatási összeg:
1 000 Ft
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg:
1 000 eFt
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

1 000 eFt

Összesen

1 000 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Élménypedagógiai trénerek költsége, éves tanodai csapatépítő utazás szállás költsége, utazási költség programokra,
programok eszköz és anyag költsége (ajándékok, élelmiszer, kézműves eszközök), melegétel és belépők
programokon, adminisztrációs költségek (könyvelő, banki ktg.), tanodai kisebb tárgyi eszköz beszerzések.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Nyári tábor heteket szerveztünk a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára. A Csodaműhely Egyesület ebben
az évben három hetes programsorozatot biztosított a tanodás gyerekeknek a Kaland Nyara címmel. Az interaktív
programsorozat célja a Covid járvány negatív élményeinek átkeretezése, egyben új problémamegoldó stratégiák
tanítása volt. A Kaland nyara programsorozat tematikus hetekből állt, egy-egy, a járvány által okozott kihívást
oldottunk meg a gyerekekkel közösen. A négy kihívás: a Magány, a Sikertelenség, a Bizonytalanság és az Unalom. A
programok különböző helyszíneken zajlottak, Csobánkától-Veresegyházáig. A tanodások korosztályi csoportokra
osztva vettek részt a programokon. Az első foglalkozásokon csoportkohéziót erősítő közösségi játékok keretében a
gyerekek kapcsolathálóját erősítettük meg, majd a megerősített kortárs csoportokkal néztünk szembe a
kihívásokkal. A Kaland nyara programjai a következők voltak:
1. Varázslók és boszorkányok tábora: 2021. július 19-24., A résztvevő tanodások száma, a 3. 4. és 5. 6. és 7. osztály:
27 fő, Segítők: 7 önkéntes segítő + 2 helyi segítő
Öt napos, projekt alapú tábor, melyen szociális kompetenciákat, szövegértést kreativitást és képi látást
fejlesztettünk játékosan.
2. Élménypedagógiai-napok: 2021. július 26-27., A résztvevő tanodások száma, a 3., 4., 5., 6., 7., 8., osztály: 22 fő,
Segítők: 6 önkéntes, 2 kalandterapeuta és 3 helyi segítő. Három napos élménypedagógián alapuló tábor, két
élménypedagógus vezetésével. A tanodások egyre nehezebbé váló kihívásokon keresztül erősítették meg
szolidaritásukat egymással, erősebbé vált önbizalmuk és kitartásuk.
3. Közös kirándulás a Medveparkba (korai fejlesztés, szülők, gyerekek): 2021. július 28., A résztvevő tanodások
száma: 23 fő, Anyakörösök: 6 fő, Segítők: 5 önkéntes, 3 helyi segítő. Élmény napunk célja a közös játék és
örömforrás megtalálása volt.
4.Manó tábor az 1, 2. osztályos gyerekeknek: 2021. augusztus 9-13., A résztvevő tanodások száma: 17 fő (15 gyerek
és 2 fő ifi), Segítők: 5 önkéntes, 2 helyi segítő
A projektalapú, mesetábor célja a legkisebbek összetartásának erősítése, kreativitásuk, játékosságuk fejlesztése.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
8
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

SZJA 1% 2019
NAV
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2 év
Támogatási összeg:
121 eFt
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg:
121 eFt
o
tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

121 eFt

Összesen

121 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást szakmai továbbképzéseken való részvételre használtuk fel (mozgásterápiás és adhd témájú
továbbképzés), valamint művészeti foglalkozásokat tartottunk és nyomtatási költségeket fedeztünk belőle.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Csodaműhely Egyesület oktatási és közösségszervező programjainak célja, hogy esélyt teremtsenek a csobánkai
hátrányos helyzetű, roma származású lakosság számára. Komplex Esélyteremtési Programunk (KEP) keretében
támogató programokat szerveztünk kisgyermekeknek és szüleiknek, iskoláskorú diákoknak és felnőtteknek,
valamint a velük dolgozó szakemberek számára is szerveztünk egyeztető alkalmakat és továbbképzéseket.

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
9
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

SZJA 1% 2020
NAV
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2 év
Támogatási összeg:
363 eFt
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg:
o
tárgyévben folyósított összeg:
363 eFt
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

Összesen

0 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás teljes összegét elhatároltuk a következő évre.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Csodaműhely Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
10
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Tanodai nyári tábor
Roma Önkormányzat Csobánka
Központi költségvetés

Önkormányzati költségvetés

X

Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás

Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2021.01.01-2021.12.31
Támogatási összeg:
200 eFt
o
ebből a tárgyévre jutó összeg:
o
tárgyévben felhasznált összeg:
o
tárgyévben folyósított összeg:
200 eFt
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítend
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

200 eFt

Összesen

200 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Tanodai nyári egynapos kirándulások busz költsége és tanévkezdő iskolaszer csomag tanodás diákok részére,
melyre a támogatást fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2021 nyarán három hetes, nyári tanodai napközis tábort szerveztünk. A tábor keretében két egynapos kirándulásra
is elvittük a tanodásokat.
Júliusban közös kirándulást tettünk a Veresegyházi Medveparkba. A résztvevő tanodások száma: 23 fő,
Anyakörösök: 6 fő, Segítők: 5 önkéntes, 3 helyi segítő. Augusztusban az 1, 2. osztályos gyerekeknek szerveztünk
utazást óbudára egy élményjátszótérre.
A résztvevő tanodások száma: 17 fő (15 gyerek és 2 fő ifi), Segítők: 5 önkéntes, 2 helyi segítő. Élmény napjaink célja
a közös játék és örömforrás megtalálása volt.

