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1. Az Alapítvány alapcél szerinti tevékenységének bemutatása
A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a Kopp Mária által 2009-ben elindított mozgalom céljain és eszmeiségén nyugszik. Az alapítvány a magyarországi súlyos demográfiai krízis megoldására jött létre. Kiemelt közérdekű célja a kívánt gyermekek megszületésének ösztönzése. 
Az alapítvány formálni kívánja a társadalmi szemléletet: olyan értékeket, üzeneteket kíván közvetíteni, amelyek megerősítik a gyermekvállalási kedvet, felvilágosító tevékenységet végez a többgyermekes szülők, elsősorban az anyák munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében; a gyermekvállalás gazdasági, társadalmi szerepének hangsúlyozásával tudományos kutatások, felmérések segítségével igyekszik megalapozni a döntéshozók közös jövőnkre kiható családpolitikai intézkedéseit. Az Alapítvány azon munkálkodik, hogy a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által 2013-ban életre hívott, mind az öt parlamenti párt támogatását megerősítő közös nyilatkozatot számon kérje, és szükség esetén a dokumentum felek általi megerősítését szorgalmazza.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
A kívánt gyermekek megszületésének ösztönzése

Közhasznú tevékenység megnevezése:
A kívánt gyermekek megszületésének ösztönzése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CCXI. tv. 6§(1) bek.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Magyarország társadalma, kiemelten a 13-35 évesek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
250,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Programjaink, előadásaink, internetes felületeink és médiamegjelenéseink által széles rétegeket értünk el országosan, rendezvényeinket rendszeresen látogatják a családalapítás előtt álló fiatalok, a szakemberek. Ötpárti nyilatkozatunkat a parlamenti pártok képviselői támogatják. Szakértőink véleményét rendszeresen kikérik a minisztériumok szakmai vezetői, ezáltal a civil nézőpont is érvényesül a kívánt gyermekek megszületésének ügyét szolgáló jogszabályokban.
A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány tevékenységét az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében fejti ki:
-          tudományos tevékenység, kutatás
-          nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-          hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-          társkereső szervezése
-          családbarát szervezetek részére pályázat útján díjak odaítélése
-          a gyermekvállalás népszerűsítése előadásokon és a médiában saját online média 	felületeken (blog, honlap)
-          tanácsadás munkavállalók és munkáltatók számára a családbarát munkahelyek és 
	foglalkoztatási formák népszerűsítésére, létrehozására
-          családbarát állami döntések érdekében folytatott lobbi-tevékenység
-          a parlamenti pártok közötti konszenzus elősegítése és valamennyi parlamenti párt által 
	aláírt közös nyilatkozat létrehozása, annak megerősítése

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)
Előző időszak
Tárgyidőszak
Cél szerinti kiadások (programok)
81 083
116 183
Összesen:
81 083
116 183

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)
Előző időszak
Tárgyidőszak
Vezetőség tagjai, munkabér + járulékok
8 722
11 861
Összesen:
8 722
11 861

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)
Előző időszak
Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel
81 732
126 408
ebből:
 
 
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
0
262
D. Közszolgáltatási bevétel
0
0
E. Normatív támogatás
0
0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
81 732
126 146
H. Összes ráfordítás (kiadás)
81 083
116 224
ebből:
 
 
I. Személyi jellegű kiadás
30 034
41 153
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
81 083
116 183
K. Adózott eredmény
649
10 184
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
35
39

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói


Mutató teljesítése

Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
 
 
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
X

(két évi bevétel átlaga)
 
 
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
 
 
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
 
 
Társadalmi támogatottság mutatói
 
 
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X
(szja 1% a korrigált árbevételhez)
 
 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
X

(közhasznú ráfordítások aránya)
 
 
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
X

(közérdekű önkéntesek száma)
 
 

7. Kiegészítő melléklet
7.1. A 2018. évben végzett főbb tevékenységek és programok 
Az Alapító Okiratban meghatározott célok elérése érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezte: 
- Országos hálózat további építése: jelenleg 18 helyi szervezetünk van (Bag, Békéscsaba, Biatorbágy, Budafok-Tétény, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Óbuda-Békásmegyer, Solt, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Tárnok, Veszprém, Zalaegerszeg) 
- "Babára vágyva": országszerte előadások, beszélgetések a meddőség témakörében ismert pszichológusok, szakértők bevonásával 
- Az ország több pontján egy időpontban emeltünk fel gyermekeket a magasba, jelezve, hogy a gyermek örök érték, párhuzamosan a családok, gyermekek számára programok, kézműves foglalkozások
- Párkapcsolati szabadegyetemi előadássorozat a Debreceni Egyetemmel közös szervezésben
- Párkereső programok szervezése: kirándulások, borkóstolók, teaház, tematikus beszélgetések, amelyek során kötetlen, mégis általunk segített formában ismerkedhetnek meg egymással
- Családi hétvégét tartottunk Csobánkán a családok megerősítése érdekében
- Baba-mama klubok országos találkozójának megszervezése az Óbudai Egyetemen
- "Család és karrier" címmel előadások, beszélgetések szervezése a Semmelweis Egyetemen 
- Szakmai-tudományos konferenciák szervezése: Fókuszban a család és karrier, ill. Mozgalom a családok megszületéséért címmel a Magyar Tudományos Akadémián 
- Kopp-Skrabski díj odaítélése együtt dolgozó házaspárok, valamint a családokért a gyermekvállalás támogatásáért dolgozók számára
- A szakmai zsűri értékelése, ill. döntése alapján kiemelkedő kis- közép- és nagyvállalatok számára átadtuk az Év Családbarát Vállalata díjat 
- Családbarát kórházi osztály pályázat meghirdetése a Magyar Kórházszövetséggel együttműködésben
Alapítványunk igyekszik a kor szellemének megfelelően kommunikálni a társadalom minden tagjával, ezért folyamatosan jelen vagyunk a közösségi médiában (facebook, saját blog), honlapunkat az állandó megújulás, naprakészség jellemzi.
7.2. Támogatási programok bemutatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma – 60693-1/2017/CSALADNO

Támogatási program elnevezése:
60693-1/2017/CSALADNO

Támogató megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés
X

önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
2018

Támogatás összege  (1000HUF)

65,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
65,000

-tárgyévben felhasznált összeg:
65,000

-tárgyévben folyósított összeg:
65,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
23,050

Dologi:
40,955

Felhalmozási:
995

Összesen:
65,000

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 60693-1/2017/CSALADNO számú támogatás révén a Családok éve programsorozat keretében a következő jelentősebb projektet szerveztük meg az ország több településén.

2018. március 11-én országos akciót szerveztünk azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára. A programba országos hálózatunk révén összesen 19 település kapcsolódott be; 11 órakor egyszerre emeltük fel gyermekeinket. Egy időben az ország több pontján közel tízezer gyermek és felnőtt vett részt a színes gyermekprogramokkal tarkított rendezvényeken.
Az esemény fővédnökei Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, valamint Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, családapa. A budapesti eseményen műsorvezetőként velünk tartott Istenes Bence és Csobot Adél, akik elhozták gyermeküket is, sőt a mi eseményünkön jelentették be hivatalosan második gyermekük érkezését. 
A Családok éve 2018 programsorozat keretében megvalósult eseményt Budapesten a Kongresszusi Központban rendeztük meg, de a fővároson kívül számos más település csatlakozott a kezdeményezéshez. "Bátran merjetek dönteni az élet mellett, merjetek igent mondani a gyermekáldásra, és boldogok lesztek. Töltsük be a Kárpát-medencét gyerekzsivajjal!” – ezzel köszöntötte Csaba testvér a közönséget.
Kiss Gergely olimpikon, fővédnök elmondta, hogy szívügyének tekinti a kezdeményezést. „A család a mindent jelenti számomra, a sportsikerek mellett ők a legnagyobb boldogság az életemben. Legkisebb lányunk, Olívia is tervezett gyerek volt, és úgy érzem, vele lett teljes a családunk, nagyon boldog vagyok. A feleségem és a három lányom annyira elkényeztet, hogy nem is kívánhatnék többet”.
A Ringató zenés családi programjával hangoltak a résztvevő családok, majd a rekord-kísérlet a várakozásokat felülmúlva sikerült. 

A Babára vágyva programsorozat keretében az országot járták szakértő pszichológus előadók, illetve olyan családok és édesanyák, akik saját tapasztalataikat osztották meg a meddőség témakörében. Neves szakértők nyújtottak segítséget a gyermekre vágyó és termékenységi problémákkal küzdő pároknak. Budapesten és 17 nagyvárosban került megrendezésre ez a szakmai program, amellyel reményeink szerint segítséget nyújtottunk a résztvevőknek abban, hogy gyermekük születhessen, elakadásaikat leküzdhessék.
Alapítványunk kiemelt programja volt a „Babára vágyva!” elnevezéssel, előadással, beszélgetéssel egybekötött interaktív szakmai est, amelynek keretében a termékenységi problémákról beszéltünk.
Ma Magyarországon minden hatodik párt érint termékenységi - humán reprodukciós - probléma. A meddőség fogalom gyakran stigmatizál, így kerültük. Sokan egészségügyi okok miatt kényszerülnek a lombikbébiközpontok beavatkozásait igénybe venni, mások mellett elszalad az idő, és későn döbbennek rá, hogy a karrier nem elég a boldogságukhoz, szeretnének gyermeket vállalni, de ez már nem megy olyan egyszerűen, mint ahogyan azt fiatalon hitték. Előbb-utóbb a nők döntő többsége mindent megtenne azért, hogy végre gyermeke születhessen. A meddőségi intézetekben nagyon sok pár jelentkezik, akik évek óta gyereket szeretnének. Az érintett korosztály negyedének ma sajnos természetes úton nem lehet gyereke. Egy budapesti, valamint az év folyamán még 17 városban szerveztük meg a szakmai programot.
Azokat az érdeklődőket, párokat vártuk, hívtuk, akik szeretnének felkészülni a családalapításra, akiknél a várt gyermekáldás elmarad, várat magára, késlekedik.
A nyitórendezvény 2018. február 23-án volt Budapesten az Aranytíz Kultúrházban. 
A programsorozat szakmai vezetője: Dr. Császár Nagy Noémi PhD, ECP, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus, aki a fővárosi program során filmvetítéssel egybekötött interaktív pszichológusi előadásban segített informálódni és a témában eligazodni, majd a felmerült kérdésekre válaszolt. Ezt követően egy sikeres lombikos pár saját élményű beszámolóját osztotta meg a hallgatósággal.
Család és Karrier témakörben ismert előadókat, pszichológusokat hívtunk meg, hogy beszéljenek arról, hogyan lehet összeegyeztetni életünk ezen két fontos területét. Célunk, hogy a fiataloknak segítsünk eligazodni párkapcsolati kérdésekben, halljanak arról, hogyan érdemes kezelni a konfliktusokat, hogyan célszerű odafigyelni egymásra, a kommunikációra.
A Család és Karrier rendezvényekkel célunk a párkapcsolati és karrierépítési kérdésekben, kommunikáció, konfliktuskezelés témakörben válaszokat adni neves szakemberek segítségével, támogatni a fiatalokat a családalapítás, elköteleződés érdekében. Helyszín a Semmelweis Egyetem.
A programot főleg a fiataloknak, egyetemistáknak szánjuk, de más korosztályokat, minden érdeklődőt szívesen látunk. Tanulni, fejlődni sose késő. 
Előadóknak az egyetemek által javasolt helyi szakembereket kérjük fel, ill. neves ismert embereket, szakértőket. 
Család és karrier? témakörben konferenciát is szerveztünk a Házasság hetén, 2018. február 15-én a Magyar Tudományos Akadémián. A több izgalmas előadás, kerekasztal - beszélgetés közül érdemes kiemelni még az Engler Ágnes (egyetemi oktató, Debreceni Egyetem, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom) által szervezett kutatásról elmondott összefoglalót. Vizsgálták országszerte különböző egyetemeken a fiatalok családalapítási terveit. Többek között az is kiderült, hogy továbbra is legalább két gyermeket szeretne a fiatalok többsége.
Előadást tartott még Spéder Zsolt (igazgató: KSH Népességtudományi intézet): Szülővé válás a munkapiac és az oktatási rendszer „ölelésében” - címmel. Léder László (pszichológus, az Apa-füzet szerzője) előadása szintén nagyon fontos kérdéssel foglalkozott: Hogyan csempésszük vissza az apákat a magyar családokba? 
"Jöttünk, láttunk, továbblépnénk!..." - Hatékony motivációs eszközök az új-belépő munkavállaló generációnál - Izgalmas kerekasztal-beszélgetéseket folytattak: Lerf Andrea (generációs szakértő), Marton Éva (GE, Working Parents Program), Pongrácz Attila (egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem), Szabó Zoltán (ügyvezető, BT), Moderálta: Ujvári Enikő program vezető, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom.
   
Emberi Erőforrások Minisztériuma – 18073-2/2018/CSALADNO

Támogatási program elnevezése:
18073-2/2018/CSALADNO

Támogató megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés
X

önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
2018-2019

Támogatás összege  (1000HUF)

40,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
36,796

-tárgyévben felhasznált összeg:
36,796

-tárgyévben folyósított összeg:
40,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
14,629

Dologi:
21,756

Felhalmozási:
411

Összesen:
36,796

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 18073-2/2018/CSALADNO számú támogatás révén - a Családok Évéhez kapcsolódó programokon túl - folytattuk és fejlesztettük a korábban indított projekteket. Mozgalmunk és országos hálózatunk működtetése, bővítése, önkéntesek toborzása, felkészítése, munkacsoportok és párkapcsolati programok szervezése (párkereső programok, filmklubok, családi hétvége Csobánkán).
Baba-mama/papa klubok országos találkozója, valamint a családbarát szemlélet erősítése érdekében a munkáltatók érzékenyítése, együttműködés fejlesztése, honlapunk és on-line megjelenésünk fejlesztése voltak a legfőbb területek a projekt keretében.
Mozgalmunk a munka-magánélet összehangolásán, a családbarát szemlélet terjesztésén továbbra is aktívan dolgozik. Balansz munkacsoportunk szoros szakmai kapcsolatot ápol több száz vállalattal szerte az országban. Célja, hogy belőlük közösséget teremtve megerősítse és inspirálja a családbarát cégek szakembereit és vezetőit.
Fontos cél emellett a még nem családbarát, de nyitott szervezetek elérése, megszólítása és edukálása a közösség erejével és vonzásával. 
Munkatársaink, önkénteseink és megbízott szakértők, szakemberek segítségével tudtunk színvonalas programokat, izgalmas eseményeket szervezni. Mind szakértőink, mind a neves ismert emberek segítségével sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy a családbarát szemléletet és a gyermekvállalást népszerűsítsük, ezzel kapcsolatos kérdésekről értekezzünk.

A Baba-Mama/Papa klubok országos találkozójára 2018-ban szeptember 22-én, vasárnap került sor az Óbudai Egyetemen.
„Érzelmi intelligencia a családban” címmel - Dr. Skita Erika és Turáni Szabolcs beszéltek saját nevelési tapasztalatuk alapján egy olyan érzelmi intelligenciát fejlesztő családi módszerről, amelyet ertsunkszot.hu honlapjukon megismerhetnek az érdeklődők akkor is, ha nem voltak a rendezvényen.
„Jó gyakorlatok - Közösségek bemutatkozásai” volt a címe annak a beszélgetésnek, amelyet Szendrei Edit, MTVA szerkesztője vezetett. A beszélgetés résztvevői:
- Férfiak klubja (Bedő Imre)
- Egyszülős központ (Szőke Katalin)
- Baba-mama klubok, Női klub Budapesten - Pölöskei Judit (védőnő)
- Határon túli klub/ Kolibri a családokért (Danyi Somogyi Heléna)
- Három Királyfi Három Királylány hálózat (Pálfay Erzsébet) 
Délután műhely beszélgetéseket szerveztünk az adott téma iránt érdeklődők számára:
	„Mindenki mást mond - avagy a szoptatásról” Sződy Judit (pszichológus, laktációs tanácsadó), 

„Munka és magánélet egyensúlya” Ujvári Enikő (Három Királyfi Három Királylány Mozgalom), 
„Szülői hatékonyság támogatása a korai fejlődésben és fejlesztésben” Szabó Mónika (Szamóca Diagnosztika) és Tóth Péter (jutalomvagyok.hu),  
„Boldogságkeresés gyermekkel, avagy a párkapcsolatról” Beöthy-Molnár András (orvos, Három Királyfi Három Királylány Mozgalom).

Családbarát felsőoktatás munkacsoportunk évek óta sikeresen szervezi a Párkapcsolati szabadegyetem programot. A szabadegyetemi előadássorozatot a Debreceni Egyetem 14 karán tanuló hallgatók számára szabadon választható kurzusként hirdeti a DE Mentálhigiénés- és Esélyegyenlőségi Központja. 
A szabadegyetem nyitott: bárki látogathatja az egyetemi polgárok közül (tárgyfelvétel nélkül), illetve a széles (nem egyetemi) közönség részéről is látogatható. Az aktuális előadás plakátjai és hirdetései minden héten megjelennek a campusokon, az egyetemi és városi médiumok felületein.
A szabadegyetem egyes alkalmait 70-80 fő látogatja rendszeresen. A szabadon választható kurzus fontosabb előadásai:
	Kivel vagyok, miért vagyok, mit akarok? – avagy a párkapcsolat szakaszai

Mindennapi veszteségeink – avagy a párkapcsolatok árnyas oldala
Konfliktus vagy konszenzus? - avagy a viták helye a párkapcsolatban
Az életre szóló párkapcsolatot segítő tényezők
Család és párkapcsolat a szociológus szemével
Szerepeink a kapcsolatban – megfelelni, de kinek?
Zsák a foltját? – Előadás a párkapcsolati összeillésről
Érted? Értem! Asszertív kommunikáció
Bakancslistán a tartós párkapcsolat
Párválasztás - pályaválasztás
Az online tér hatása a párkapcsolatokra
A gyermekvállalás szempontjából meghatározó szerepet játszik a családbarát munkahely, valamint a munka-magánélet egyensúlya. Fontos a vállalatok számára bemutatni a jó gyakorlatokat, szakmai inspirációt nyújtani és elősegíteni a kapcsolatépítést közöttük. 
A családbarát vállalatok kiemelkedően fontosnak tartják a kisgyermekes munkavállalók támogatását, a gyermekvállalást, a kiegyensúlyozott családi és munkahelyi környezetet, valamint jövőbeli céljaik között is fontos szerephez jut a fenntartása, fejlesztése. Célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a családbarát működésre, olyan jó példák bemutatásával, amelyet a legtöbb szervezet képes lenne bevezetni.
Eseményeinknek kommunikációjára, média visszhangjára továbbra is figyelünk, annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak a gyermekvállalás és a család szerepének, a munka-magánélet egyensúlyának fontosságáról megfogalmazott üzeneteink. Munkatársaink, önkénteseink és megbízott szakértők, szakemberek segítségével tudtunk színvonalas programokat, izgalmas eseményeket szervezni. Mind szakértőink, mind a neves ismert emberek segítségével sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy a családbarát szemléletet és a gyermekvállalást népszerűsítsük, ezzel kapcsolatos kérdésekről értekezzünk. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma –  58352-3/2018/CSALADNO

Támogatási program elnevezése:
58352-3/2018/CSALADNO

Támogató megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés
X

önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
2018-2019

Támogatás összege  (1000HUF)

10,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
3,036

-tárgyévben felhasznált összeg:
3,036

-tárgyévben folyósított összeg:
10,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
0

Dologi:
3,036

Felhalmozási:
0

Összesen:
3,036

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az 58352-3/2018/CSALADNO számú támogatás keretében fiatalok számára párkapcsolatokat erősítő programokat, eseményeket szerveztünk (teaház, társasjáték est, filmklub, stb.). 
World cafe módszeren alapuló találkozásokon moderátorok segítségével beszéltük át a fiatalokat érintő párkapcsolati témákat. Ezek az események alkalmat adtak új kapcsolatok kialakítására, a meglévők mélyítésére.  
Közösségi terek kialakításának előkészítése, hogy galériákban kisgyerekes családoknak fejlesztő, kommunikációt, segítő, konfliktuskezelést javító programokat, rendezvényeket biztosítsunk.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Támogatási program elnevezése:
Támogatási szerződés 2018.10.30 és 2018.12.11

Támogató megnevezése:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés


önkormányzati költségvetés
X

nemzetközi forrás


más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
2018

Támogatás összege  (1000HUF)

1,220

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
1,220

-tárgyévben felhasznált összeg:
1,220

-tárgyévben folyósított összeg:
1,220
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
0

Dologi:
1,220

Felhalmozási:
0

Összesen:
1,220

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást felhasználtuk a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzattal közösen szervezett Rózsakerti családi nap megrendezésére 2018. november 11-én. 
Valamint a 2018. december 14-i Budafoki Betlehemes című rendezvényt segítettük családi kézműves műhelyekkel.  

NAV 1%

Támogatási program elnevezése:
NAV 1%

Támogató megnevezése:
Nav 1%

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés
X

önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
2018-2019

Támogatás összege  (1000HUF)

262

-ebből a tárgyévre jutó összeg:


-tárgyévben felhasznált összeg:


-tárgyévben folyósított összeg:
262
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:


Dologi:


Felhalmozási:


Összesen:
0

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2018-ban részünkre érkezett felajánlásokat 2019-ben tervezzük felhasználni, ezúton is köszönjük mindenkinek, aki gondolt ránk.

ingatlan.com

Támogatási program elnevezése:
Támogatási szerződés, Tartós adományozási szerződés 2018.12.07

Támogató megnevezése:
ingatlan.com

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés


önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó
X
Támogatás időtartama:
2018

Támogatás összege  (1000HUF)

7,600

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
7,600

-tárgyévben felhasznált összeg:
7,600

-tárgyévben folyósított összeg:
7,600
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
6,250

Dologi:
1,350

Felhalmozási:
0

Összesen:
7,600

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatásból a Kopp-Skrabski díj nyerteseit részesítettük juttatásban, illetve az Alapítvány működési költségeit finanszíroztuk. A Kopp-Skrabski díjat azok a magánszemélyek ill. együtt dolgozó házaspárok kapják, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a társadalom lelki egészségéért, a támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért, a kívánt gyermekek megszületéséért.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Támogatási program elnevezése:
Támogatási szerződés 2018.05.18

Támogató megnevezése:
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés


önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó
X
Támogatás időtartama:
2018

Támogatás összege  (1000HUF)

1,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
1,500

-tárgyévben felhasznált összeg:
1,500

-tárgyévben folyósított összeg:
1,500
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
0

Dologi:
1,500

Felhalmozási:
0

Összesen:
1,500

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást a 2018. november 16-án megrendezésre került Családbarát Vállalatok díjátadó ünnepségének megrendezésére használtuk fel.

Budapest Bank Budapestért Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
17.023/2018. számú Támogatási szerződés 

Támogató megnevezése:
Budapest Bank Budapestért Alapítvány

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
központi költségvetés


önkormányzati költségvetés


nemzetközi forrás


más gazdálkodó
X
Támogatás időtartama:
2018

Támogatás összege  (1000HUF)

300

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
300

-tárgyévben felhasznált összeg:
300

-tárgyévben folyósított összeg:
300
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
visszatérítendő


vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
0

Dologi:
300

Felhalmozási:
0

Összesen:
300

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást a Magyar Tudományos Akadémián 2018. május 15-én megrendezésre került Család Napi konferencia megrendezésére használtuk fel.


