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Az alapítvány neve:

Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

Az alapítvány székhelye:

7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 8.

Az alapítvány jogállása:

Közhasznú

Az Alapítvány célja:
1.
A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-,
család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
2.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő
foglalkoztatása, a foglalkoztatása megszervezése, a szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás
megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás.
3.
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességüek, romák)
társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
Társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
4.

Rehabilitációs foglalkoztatás.

5.
A közcélú, közhasznú, tranzit és igény estén egyéb intézményi dolgozók szervezett,
centralizált
foglalkoztatása az ehhez kapcsolódó EU-s, régiós, térségi, foglalkoztatáspolitikai, és
egyéb közmunkaprogramok
pályázatain való részvétellel, szoros együttműködésben a
önkormányzattal, annak intézményeivel, bizottságaival, és a képviselőtestülettel.
6.
Hosszúhetény község fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése,
pályázatok elkészítése.
7.
Az euroatlanti integráció elősegítése: egyéb községi társadalmi tevékenység, ezen belül
természetvédelemi, környezetvédelemi tevékenység végzése, a helyi és regionális környezetvédelmi
feladatok EU-s színvonalú ellátása, gondozása, a szociálisan hátrányos, rászorult rétegek szociális
ellátása, gondozása.
6. Helyi civilszervezetek ernyőszervezete.
7.
A község önkormányzaton kívüli gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági
lehetőségek felkutatása, az ebből adódó gazdasági előny érvényesítése és annak felhasználása a
község érdekében.
8.
Nemzetközi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében
rendezvények szervezése.

Az alapítvány az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek és mozgáskorlátozott illetve fogyatékos
személyeket kíván képességüknek és képzettségüknek, lehetőségeiknek megfelelően foglalkoztatni,
foglalkoztatásukat megszervezni. Célja a szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás

megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás. A foglalkoztatásra vonatkozóan kíván
pályázni, mely foglalkoztatással a komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi,
környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztését
kívánja megvalósítani a térségfejlesztés keretében.
Az ellátandó feladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdése
alapján közfeladatnak minősül, az alapítvány az önkormányzat feladatai közé tartozó tevékenységet
maga látja el.
Az alapítvány 1993. évi III. törvény 37/A-§ (6) - (9) bekezdéseiben meghatározott állami, illetve
önkormányzati közfeladat ellátása révén, a foglalkoztatási tevékenység körébe eső közcélú
foglalkoztatási tevékenységet folytat, e jogszabályhely alapján, a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.
Az alapítvány a Kszt. 26. § alapján
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető –
szolgáltatások
alpontjában foglalt közhasznú tevékenységet folytat.

Az Alapítvány által céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységei
Az EU –val az euroatlanti integrációval kapcsolatos szóróanyagok propaganda termékek terjesztése,
készítése a témával kapcsolatos rendezvények szervezése.
Az alapítvány az önkormányzat által meghatározott közcélú feladatokat vállalja át, ilyen módon is
csökkentve a szociális segélyezettek számát. Az alapítvány biztosítja, végzi, szervezi a közhasznú
foglalkoztatást, az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek megfelelő foglalkoztatását, a közcélú
munkára való felkészítés érdekében, maga az alapítvány végzi a betanítást, munkavédelmi oktatást, a
munkák végzéséhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzését.
Együttműködik minden olyan szervezettel, intézménnyel, amely részt vesz a hátrányos helyzetű
rétegek, a roma lakosság társadalmi helyzetének javításában, munkahelyek létesítésében, az aktív

munkaerő-piaci politikák támogatásával, továbbá adományok gyűjtését szervezi az arra
rászorultaknak.
Az alapítvány az esélyegyenlőség elősegítésére támogatást nyújt azoknak a rossz anyagi
körülményekkel rendelkező társadalmi rétegeknek, romáknak, akik különböző oktatásokban vesznek
részt, tanulmányokat folytatnak, elősegítve ezzel az egész életen át tartó tanulás politikájának
érvényesítését.
Az alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a község hátrányos helyzetű lakóit, a romákat,
rendszeres, illetve eseti támogatásban részesíti a rászorulókat.
Az alapítvány támogatja, szervezi a község történelmi, kulturális értékeit bemutató rendezvényeket,
valamint minden olyan tevékenységet, amely szervezett formában nagyobb mértékben tudja
elősegíteni a község lakosainak kulturális és szociális fejlődését, továbbá hozzájárul az oktatási és
szociális infrastruktúra fejlesztéséhez.
Üdülőhelyekre, gyógyászati centrumokba utazások szervezése, ezek támogatása.
Az alapítvány támogatja környezet-, és természetvédelmi témakörökben tanulmányok, tájékoztató
anyagok készítését, kiadását, előadások, konferenciák megszervezését, zöldövezetek karbantartását,
illegális hulladéklerakók felszámolását.
Az Alapítvány gondoskodik kiadványok (folyóiratok) kiadásáról.

A 2016. ÉVI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

NEA-TF-15-M-1050 - Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány működési támogatása 2015-2016
Támogatás összege: 945.000.- Ft
2016. évre átütemezett kiadások összege: 322.000.A Nemzeti Civil Alap támogatásából alapvetően a működési kiadásainkat biztosítottuk. A
támogatásból fedeztük munkaválallóink (irodavezetö) bérének egy részét, amely költségek (bér ill.
járulék) a támogatás nagy részét emésztette fel. A pályázatnak köszönhetően biztosítani tudtuk
kommunikációs ill. adminisztrációs költségeinket. A támogatásból lehetőségünk nyílt az egészségügyi
szűréseinken dolgozó önkénteseinknek technikai ruházatot vásárolni. (karszár). Ezeket főleg
rendezvényeken használják, amelyeket az adó 1% kampányunkban is használni tudunk majd. Szintén
lehetőségünk nyílt a honlapunk működtetéséhez IT eszközöket vásárolni, amelyekkel az informatikai
szolgáltatásainkat tudtuk magasabb színvonalra emelni, amelynek köszönhetően folyamatosan
publikáltunk a facebookon. Ezen a tárhelyen főleg a civilek számára releváns, aktuális, társadalmi,
gazdasági híreket, aktualitásokat, főleg pályázati kiírásokat osztottunk meg. Alapítványunk
székhelyén irodát működtet, amely a helyi civil szervezetek adminisztrációs feladatainak
megoldásában is segít. (dokumentum kezelés, fénymásolás, laminálás, dok. fűzés stb.).Technikai
eszközeink az NEA pályázatainak köszönhetően kiválóak, magas minőségi színvonalat képviselnek.

NEA-TF-15-SZ-0425 - Komló Kistérségi Civil Kerekasztal működési feltételeinek biztosítása és
szakmai weboldal támogatása
Támogatás összege: 1.818.000.- Ft
2016. évre átütemezett kiadások összege: 1.353.000.- Ft
Az Alapítvány a 2007 óta havi rendszerességgel működő Komlói Civil Vezetők Fórumával közösen,
annak gesztorságával valósította meg a pályázatot. A kistérséghez tartozó települések civilek
kulturális és közösségkovácsoló együttműködése már korábban elindult, és a spontán szerveződés
felől a tudatos, tervszerű működés irányába haladt. A kistérség települései felismerték az
együttműködésből származó többletben érdekeltségüket. A civil kistérség fejlesztése az ott élők
életminőségének javítását, gazdagítását szolgálja. Ennek köszönhetően, a „Komló Kistérségi Civil
Kerekasztal működési feltételeinek biztosítása és szakmai weboldal támogatása” címmel sikeres
támogatásban részesültünk. A havi rendszerességgel működő fórumon a civilek informálódnak
egymás programjairól, előadásokat hallhatnak a törvényi változásokról, ötleteikkel, javaslataikkal
hozzájárulnak önkormányzati pályázatok megvalósításához. A fórum igen sikeresnek bizonyult, a
helyi média több alkalommal is hírt adott róla. A projekt során bemutatkozhattak egymásnak nem
csak a helyi, de immár a térségben működő civil szervezetek is, segítve, ötletet merítve egymás
tevékenységéből. Elmondható, hogy igen sokszínű profillal rendelkező kistérségi civil szervezetek
működnek, akik kultúrát teremtenek, hagyományokat őriznek, és igyekeznek fölzárkózni egy új világ
kihívásaihoz.
A civil kulturális szolgáltatásoknál kiemelt figyelmet kell ezért fordítani a nagyobb arányú
középgeneráció produktivitásának, versenyképességének megőrzésére, életminőségének javítására,
illetve az idősebb korú népesség által igényelt közösségi kulturális szolgáltatások biztosítására. Ezzel

együtt kell megvalósulnia a befogadásra fogékony gyermek és ifjúsági korosztályok civil kulturális
fogyasztásra nevelésének, amely cselekvő részvétellel kell, hogy párosuljon. A projekt során sikerült a
fent leírt eredményeket megvalósítani.

A Komló Kistérségi Civil Parlament hálózat kialakítása projekt a civil társadalom erősítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálta. A célja a civil szervezetek tartós
területi, szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú
kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása volt, különös
tekintettel az érdekképviseleti célú alább részletesen megfogalmazott közhasznú tevékenységekre.
Rendezvényeken több mint 450 személy vett részt, 10 db fórum-kerekasztalt szerveztünk és 2 db
szakmai kiránduláson is részt vettünk.

NEA-TF-16-M-0662 - Társadalmi Felelősségválással működési feltételeink megteremtéséért
Támogatás összege: 1.210.000.- Ft
A támogatásból fedeztük munkavállalóink (irodavezetö) bérének egy részét, amely költségek (bér ill.
járulék) a támogatás nagy részét emésztette fel. A pályázatnak köszönhetően biztosítani tudtuk
kommunikációs ill. adminisztrációs költségeinket. A beszerzésre került tisztitógépeknek
köszönhetően, az irodánkat hatékonyabban tudjuk tisztán tartani, valamint az új monitor
segítségünkre van az adminisztrációs feladatok ellátásában. A támogatásnak köszönhetően, az adó
1% kampányunk is hatékonyabbá vált. Szintén lehetőségünk nyílt a honlapunk működtetéséhez IT
eszközöket vásárolni, amelyekkel az informatikai szolgáltatásainkat tudtuk magasabb színvonalra
emelni, így főleg a civilek számára releváns, aktuális, társadalmi, gazdasági híreket, aktualitásokat,
főleg pályázati kiírásokat osztottunk meg. A civil irodánkban tájékoztatást és konzultációt tartunk a
civil közösségek és szervezetek működésének jogi hátteréről, a szabályváltozásokról, a bejegyzéshez
szükséges feltételekről és tennivalókról. A bejegyzett szervezetek frissíthetik a rájuk vonatkozó
érvényes jogi ismereteiket, az esetleges ügyészi vagy NAV ellenőrzések célját és irányát, tanácsokat
kaphatnak az ilyenkor követendő magatartáshoz. Információs anyagot adnánk a szervezeteknek az
1% kampányban is. Fontosnak tartjuk az Új Civil Törvény, a közhasznúsági fokozat változásából eredő
jogszabályi háttér megismertetését. Az iroda a szociálisan rászorultak részére jogi és gazdaságipénzügyi ismeretek nyújtását is biztosítja. A támogatásnak köszönhetően, az általunk üzemeltetett
kilenc személyes kisbuszba tudtunk vásárolni üzemanyagot, amely a helyi társadalmi szervezetek
logisztikai feladatainak ellátásához segített hozzá. pl. Sport és kulturális rendezvényekre vittük a helyi
gyerekeket, a Zengő SE csapatát szállítottuk kerékpáros versenyekre.

NEA-TF-16-SZ-0640 - Komló és kistérségi civil parlament hálózat kialakítása és szakmai weboldal
működésének támogatása
Támogatás összege: 1.490.000.- Ft
Programjaink kiemelkedő jelentőségűek és hozzájárultak a kistérségi civil kohézió fejlődéséhez. A
rendezvényeinken főleg helyi és kistérségi civil szervezetek, zenekarok, kulturális szervezetek léptek
fel és kaptak bemutatkozási lehetőséget és egyúttal jó alkalom nyílt egymás megismerésére, a
„Komló Kistérségi Civil Parlament” hálózat szélesítésére is. A pályázat alapvetésünk szerint a
közösségfejlesztés a helyi emberekből, a humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból, alulról
építkezik. Közösségi úton, a civil szervezetekkel és az aktív helyi polgárokkal tárja fel a helyi közösség
szükségleteit, azok kielégítésének lehetséges módjait és elkötelezi a helyieket saját problémáik
közösségi megoldása, a helyi cselekvés mellett.

A szükségletek felkutatása nemcsak gazdasági-infrastrukturális területre szorítkozik - bár arra is -,
hanem és elsősorban a humán erőforrásokra, vagyis az emberek hozzáértésére, tehetségére,
szorgalmára, ötleteire, képességeire. A közjóra irányuló cselekvéshez a közösségi munkások legyenek akár külső fejlesztők, akár helyi polgárok - alternatívákat dolgoznak ki, megszerzik a
szükséges információkat, külső segítőket vonnak be - akár más települések képviselőit, akár
szakembereket, országos szervezetek képviselőit, stb. A közösségi folyamatban résztvevők

együttműködnek. E partnerségbe tartoznak a helyi lakosok, az önkormányzat és intézményei a civil
szervezetek, a munkáltatók és minden olyan ember, aki tenni akar a közösségért és alapvetően az
életminőség fejlesztést tűzik ki célul. Az élet minőségének magas szintje új embereket és
vállalkozásokat vonz a közösségbe.
A fiatalok által már nélkülözhetetlen internet segítségével, a projektben megvalósított weboldal
lehetővé tett mindent, ami a kistérség civil kultúráját reprezentálja, az információs társadalom
léptékváltását figyelembe véve.

Komló Kistérségi Civil Hálózat kialakítása és szakmai weboldal működésének támogatása „” című
projekt megvalósításával a hagyományőrző együttesek, nemzetiségi ének- és tánccsoportok
fellépései még nem tekinthetők önálló vonzerőnek. A helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet
szervezésében, a helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében meghatározó szerepe van
Komló és térsége közösségi színtereinek, civil szervezeteinek.
A projekt egyik fő iránymutatója volt, hogy a civil hálózaton keresztül a civilek találkozásai során
értékorientációs, közösségi értékeket közvetítő szervezetek közötti kapcsolat fejlesztése, új
szervezetek bevonása. - Az életminőséget pozitívan befolyásoló programokhoz kapcsolódó
intézmények és a civil szervezetek közötti kapcsolati háló kialakítása. - A különböző generációk
közötti rendszerszerű, kultúrahordozó kapcsolatok fejlesztése, módszertanának kimunkálása. - Civil –
gazdasági – önkormányzati szféra együttműködésének fejlesztése a közösségélénkítő programok
megvalósításához. A közösség és a közösségszervező erő közötti interakción alapuló
kommunikációs kapcsolat biztosítása. - A partnerségen belüli együttműködés legfőbb feladatai a
következők: kapcsolattartás és információcsere; rendszeres ismeret- és tapasztalatcsere; közös
fellépés, közös együttműködés; intézményes partnerség.

Elmondható, hogy sikeres volt a projekt, működési feltételeit a támogatással sikerült biztosítani, a
„fórumok és programjaik. Az önkéntesek segítettek a termek berendezésében, díszítésénél, a
jelenlévő civilek ellátásában. A fórumi beszélgetéseknél 15-20 önkéntes segített, a programoknál
120-130 fő. A rendezvényeken közel 500 fő vett részt, továbbá 2 szakmai kirándulást is szerveztünk.

NEA-TF-16-N-0099 - Társadalmi felelősségvállalással a Komlói Kistérségben
A támogatásnak köszönhetően biztosítani tudtuk a komlói kistérség KULTURÁLIS, TÁRSADALMI,
TURISZTIKAIEGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZET-, GYERMEK-, CSALÁD-, MŰEMLÉKVÉDELMIi, ÉPÍTÉSZETI,
SPORTOLÁSI lehetőségeinek FEJLESZTÉSÉT. Hosszútávú fenntarthatóságunk érdekében: A
FORRÁSTEREMTÉST ÉS A FOGLALKOZTATÁST TARTJUK KIEMELT CÉLJAINKNAK..
Egészségügyi prevenció és családi rendezvények: Szervezetünk szervezett rendezvényeivel
hozzájárult a helyi lakosság egészségügyi állapotának felméréséhez, javításához azáltal, hogy
tematikus szűrőkampányokat szerveztünk. Rendezvényünk, a TOUR DE CURE EGÉSZSÉGÜGYI
SZŰRŐNAP családokat vont be a helyi civil életbe, mindemellett a helyi lakosok egészségesebbé
váltak. A rendezvényeken közel 20-25 ÖNKÉNTESÜNK TEVÉKENYKEDETT.

CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI TOVÁBBFEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA: Az Alapítvány alapküldetésének
megfelelően támogatta a helyi és kistérségi civil szervezeteket, tanácsadással, valamint szakmai
tanulmányutak megszervezésével. A HELYI RENDETÓZVÉNYEKEN és tanulmányutakon részt vevő
helyi, valamint meghívott vendégek és különböző szervezetek képviselőinek szállításához JÁRULTUNK
HOZZÁ INGYENESEN. A sofőrök és kisérők, önkéntes segítők segítségével valósítottuk meg a
programot.

MUNKAERŐPIACI- FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS
Támogatás összege: 1.161.000.- Ft
A munkaerő piaci támogatással, közhasznú tevékenységeink ellátása érdekében foglalkoztattunk 1 fő
iroda vezetőt ill. 1 fő gépjármű-gondnok vezetőt. Részükre munkahelyet teremtettünk, így
csökkentettük a helyi munkanélküliek számát. A gépjárművezető-gondnok a helyi Bányász Emlékpark
területén közterületi karbantartói és parkgondozói feladatokat is ellátott.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
”LEADER – Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése” – 3.299.000.- Ft
Alapítványunk 1 db 9 személyes kisbuszt üzemeltet. A gépjárművel Hosszúhetény település civil
életének javításához járulunk hozzá. Alapküldetésünknek megfelelően támogatjuk a helyi és
kistérségi civil szervezeteket, tanácsadással, valamint szakmai tanulmányutak megszervezésével.
Szervezetünk közhasznú feladatai megvalósítása érdekében támogatja a helyi sportéletet, így a helyi
kerékpáros egyesület, kézilabda és labdarúgó szakosztály sportolóit szállítja a sporteseményekre,
versenyekre. A szolgáltatással évente közel 50 sportolót szállítunk országos szinten a versenyek
helyszínére.
Hosszúhetény Önkormányzat támogatása - „Hosszúhetény 1001 év, Zengő 1001 km” sport és
szabadidős program
Támogatási összeg: 120.000.- Ft
2016. évben, Hosszúhetény Önkormányzatával a Zengő SE-vel közösen indítottuk el a „Hosszúhetény
1001 év, Zengő 1001 km” sport és szabadidős programunkat. A program lényege az volt, hogy a
település 1001. évében 1001 km-t kellett a kihívásban részt vevőknek teljesíteni. A sportprogram
sikeres volt, mert közel 50 fő regisztrált. A kiértékelések után, értékes díjakat és emlékpólót adtunk a
résztvevőknek. A projekthez Alapítványunk 30% önrészt fizetett.

A programot egészségügyi szűrések is kiegészítették, mivel Immáron minden évben rendszeresen
tarunk Hosszúhetényben egészségügyi szűrő programot "Le Tour De Cure" néven. Így 2016. évben a
hosszúhetényi Talicskaolimpián is jelen voltunk. Az egészségnapon a testvértelepülésekről érkezők is
jelen voltak, így többek között az olaszországi Morolo-ból érkező vezetők is részt vettek az
egészségügyi szűréseken.

Egyéb támogatások:
Alapítványunk forrásteremtő képessége jelentős, így támogatásokat kapunk a versenyszférából is. Ez
2016. évben 2 támogatót jelentette, a Szigetvári Takarék 116.500.- Ft az Intercom Invest pedig
246.160.- összeggel támogatta szervezetünket. A támogatásokat pályázati önrészre fordítottuk (NEA,
Hosszúhetényi Civil Alap)
Az Alapítvány vezető tisztségviselői a tárgyévben anyagi támogatásban nem részesültek
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