A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-06-01 13:22:04. Érkeztetési szám: EB00541417

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 7

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 2 8 2 1

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

07 Székesfehérvári Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
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:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

2 4 6 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Gyúró
Közterület jellege:

hrsz 044/2
044/2

Lépcsőház:

Emelet:

hrsz

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 7

Ügyszám:

0 7 0 0

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

0 2

0 0 0 2 8 2 1

/P k.6 0 0 7 2

1 8 3 34 2 7 2

/2 0 1 2

1

0 7

Fedák Krisztina

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Gyúró

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

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

B.

Forgóeszközök

4 023

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

4 023

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 023

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

308

I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény

289

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

19

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

7

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

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

7
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
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

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

7 535

5 711

7 535

5 711

500

363

500

363

7 034

5 304

7 034

5 304

7 535

5 711

7 535

5 711

6 651

5 526

6 651

5 526

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

864

864

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

170
1

170
1

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

7 516

5 696

7 516

5 696

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

7 516

5 696

7 516

5 696

19

15

19

15

19

15

19

15

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási 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

6 990

5 304

6 990

5 304

44

43

44

43

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
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
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

24 64

Település:

Gyúró
Közterület jellege:

hrsz 044/2

044/2

Lépcsőház:

Emelet:

hrsz

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 7 0 0 / P k .6 0 0 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 7

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

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 8 2 1

1 8 3 34 2 7 2

1

0 7

Fedák Krisztina

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Egyéb humán egészségügyi ellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékos gyermekek, felnőttek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
1 361

SKK2018/12 segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezet tám.

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év
2 385

SKK2018/14 segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezet tám.

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

SKK2019/12

Tárgy év
2 060

1 637

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

5 806

1 637

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

8 586

3 708

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

SKK2019/13
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

1 183
Előző év

2 071
Tárgy év

369

FOF2020/32Fogyatékos személyek szervezeteinek támogatása

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

MOL gyermekgyógyító program

Tárgy év
192

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

1 744

2 071

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

8 586

3 708

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
1 036

SKK2020/11 Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek tá.

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

1 036

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

8 586

3 708

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

7 535

5 711

44

43

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

7 491

5 668

H. Összes ráfordítás (kiadás)

7 516

5 696

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

864

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

7 516

5 696

19

15

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Támogatási program elnevezése: SKK2019/12 Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Támogató megnevezése:

EMMI és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.06.01-2020.08.31

Támogatási összeg:

3 696 604

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 637 104

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 637 104
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 637 104

Felhalmozási
Összesen:

1 637 104
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Támogatási program elnevezése: SKK2019/13 Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Támogató megnevezése:

EMMI és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.06.01-2020.08.31

Támogatási összeg:

3 253 881

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 070 471

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 070 471
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 070 471

Felhalmozási
Összesen:

2 070 471
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Támogatási program elnevezése: SKK2020/11. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Támogató megnevezése:

FOF2020-32. Máskép(p) – szemléletformáló program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.09.01 – 2021.08.31.

Támogatási összeg:

2 006 447

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

368 588

- tárgyévben felhasznált összeg: 368 588
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 006 447
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

368 588

Felhalmozási
Összesen:

368 588
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.03 05.37.31

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
Támogatási program elnevezése: MOL Gyermekgyógyító Program
Támogató megnevezése:

MOL
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.10.01 – 2021.07.31.

Támogatási összeg:

1 683 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

192 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 192 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 683 300
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

192 000

Felhalmozási
Összesen:

192 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.03 05.37.31

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.06.03 05.37.31

Szöveges beszámoló
a Tordasi Közhasznú Állatasszisztált Terápiás és Oktatási Egyesület 2020.évi
beszámolójához
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása(kiegészítés a
Közhasznúsági melléklet 1. oldalának 2. pontjához)

A 2020-as év a vírushelyzet jelentős mértékben megnehezítette az Egyesület mindennapi
tevékenységének elvégzését, tekintve, hogy állatasszisztált terápiás foglalkozásaink, rendezvényeink,
felkészítéseink és vizsgáztatásaink mind a személyes jelenléten alapulnak.
Maximálisan figyelembe véve a Kormány által előírt szigorú szabályozási környezetet, betartva az
egészség-és járványügyi előírásokat, legtöbbször szabad téren, de tudtunk tartani egyéni és
csoportos állatasszisztált terápiás foglalkozásokat saját helyszínen, illetve rövid ideig ugyan, de
iskolában, óvodában is.
A nyár folyamán intenzíven dolgoztak egyesületi tagjaink ép, egészséges, illetve fogyatékkal élő
gyerekek között, az ő bevonásukkal és az ő érdekükben.
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (korábban FSZK, illetve NFSZK) pályázatán évek óta folyamatosan
sikeresen indultunk el. Segítségükkel számos intézménybe eljutnak terápiás felvezetőink és kutyáik. A
2020-as projekt keretében 3 felvezetőnk különböző helyszíneken tartott állatasszisztált terápiás
foglalkozásokat fogyatékkal élő gyermekek részére, csoportra szabott fejlesztési terv alapján. A
novemberi zárást követően szakmai tervünket átdolgozni voltunk kénytelenek. 2020-ban a Mol
Gyermekgyógyító Programjának keretében iskolásokat fogadtunk az Egyesület székhelyén, akik
élményterápiás foglalkozásokon vehettek részt.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei(kiegészítés a Közhasznúsági melléklet 1. oldalának 3.5
pontjához)

Egyesületünk nyertese volt az SKK2016, SKK2017, SKK2018, SKK2019 és SKK2020 programoknak.
Az elmúlt évekhez képest szervezetünk küldetése, alapelvei, célkitűzései, célcsoportja, szervezeti
felépítése és működése alapvetően nem változott.
Alapításunk óta évről évre csatlakoznak hozzánk új tagok, taglétszámunk jelenleg 23 fő.
Tanúsítvánnyal rendelkező, aktív kutyáink száma jelenleg 26, összességében ez a létszám 40-45
párosra tehető, akik közül azonban nem mindenki terápiázik, ezért engedélyük lejárt.
Szervezetünk a MATESZE honlapján regisztrált, mint segítőkutya-kiképző szervezet.
Gazdálkodásunkat az átláthatóság jellemzi. Továbbra is saját (tagdíjak, eseti befizetések,
támogatások), valamint pályázati forrásból (NCTA, NSZI, MOL) finanszírozzuk a működésünket.
2020-ban Fedák Krisztina (Egyesületünk vezetője) és Hajdu Mária (egyesületi tag) az SKK2019 „A”
komponens pályázati keretei között részt vett „Vakvezető kutya kiképzője OKJ 53 810 03” tréningen.
Mindketten sikeres záróvizsgát tettek. Hajdu Mária több mint 20 éve foglalkozik vakvezető kutyák
képzésével. Fedák Krisztina „Jelző kutya kiképzője OKJ 53 810 01” tanfolyamon is részt vett és sikeres
vizsgát tett. Ezekkel a vizsgabizonyítványokkal – és munkatársaink szaktudásával – egyesületünk már
nemcsak személyi segítő és mozgássérültet segítő, de vakvezető és jelző kutya kiképzésére is

jogosultságot szerzett, amire nagyon büszkék vagyunk! Ezáltal nagyon sok embertársunknak
nyújthatunk majd segítséget. dr. Hampóné Kiss Zsófia az SKK2020 „B” komponens projekt keretén
belül habilitációs kutyakiképzői tanfolyamon vesz részt, így már nemcsak gyógypedagógusként,
hanem kiképzőként is erősíti a csapatunkat.
Tevékenységünk végzése közben az elmúlt évben számos – számunkra új – szervezettel,
intézménnyel, önkormányzattal, illetve azok képviselőivel ismerkedhettünk meg, akikkel közös
együttműködési felületeket keresünk.
Országszerte végzünk érzékenyítéseket, elsősorban óvodás, kisiskolás gyermekek körében és ezt a
tevékenységünket a FOF2020-nak köszönhetően a környék további általános iskoláiban, illetve
budapesti óvodákban is végezhetjük 2020-21-ben.
Konferenciákra, előadásokra járunk az aktuális ismeretek elsajátítása, valamint továbbképzés
céljából. Ezek az összejövetelek is kiváló alkalmat jelentenek a kapcsolatépítésre. Egyesületünk
vezetőjét, Fedák Krisztinát rendszeresen hívják előadásokat tartani és a MATESZE-n belül is számos
szakmai feladatot vállal.

2020. év folyamán párhuzamosan 5 támogatási projektet bonyolítottunk az EMMI és az FSZK
támogatásával, ezek az alábbiak:
SKK – Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása:
SKK2019/12., elnyert támogatási összeg: 3.696.604 Ft. Projektzárás: 2020.08.31. (a vírusjárvány
miatt hosszabbítás történt, eredeti dátum 2020.05.31. volt.) Tevékenység: egy személyi segítő és egy
mozgássérültet segítő kutya kiképzése, gazdához adása, valamint egy terápiás kutya kiképzése és
záróvizsgáig történő eljuttatása. 2 fő vakvezető kutya kiképzői tanfolyamon való részvétele és
vizsgája, 1 fő jelző kutya kiképzői tanfolyamon való részvétele és vizsgája.
SKK2019/13., elnyert támogatási összeg: 3.253.881 Ft. Projektzárás: 2020.08.31. (a vírusjárvány
miatt hosszabbítás történt, eredeti dátum 2020.05.31. volt.) Tartalma: 5 terápiás kutya alkalmazása.
Helyszínek: Szántód, Gyúró, Tordas, Martonvásár, Budapest. A járványügyi intézkedések miatt
megvalósítás közben változásokat eszközöltünk a kutyaterápiás foglalkozások eredetileg tervezett
ütemezésében és helyszíneiben. A projekt megvalósítási időszaka is meghosszabbításra került.
SKK2020/11., elnyert támogatási összeg: 2.154.459 Ft. Projektzárás: 2021.05.31. Tevékenység: 4
terápiás kutya alkalmazása különböző helyszíneken. A járványügyi intézkedések miatt megvalósítás
közben változásokat eszközöltünk a kutyaterápiás foglalkozások eredetileg tervezett ütemezésében
és helyszíneiben.
FOF2020-32., elnyert támogatási összeg: 2.006.447. Projektzárás: 2021.08.31. Eredeti programunkat
a járvány miatt módosítani voltunk kénytelenek, mert az intézmények, ahová érzékenyítő
foglalkozásokat tartani mentek volna egyesületi tagjaink, november közepétől nem fogadtak
látogatót, külső óraadót. Ezért bár 2020. szeptemberében elindítottuk a foglalkozásokat,
mindösszesen két intézménybe jutottunk el.
A MOL Gyermekgyógyító Program segítségével kutyaterápiás foglalkozásokat kezdhettünk el a Pápay
Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium tanulói számára. A hátrányos helyzetű /
értelmileg akadályozott / autizmussal élő gyermekek számára élményterápiás foglalkozások
tartásával pozitív, örömteli pillanatokat szereztünk. A 2020. őszétől 2021. tavaszáig tartó programban
Fedák Krisztina, az Egyesület elnöke, dr. Hampóné Kiss Zsófia és Babochay Edit gyógypedagógusok
vesznek részt. Elnyert támogatás: 1.683.300 Ft. Projektzárás: 2021.07.31.

TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
SKK2019/12. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Elnyert támogatási összeg: 3.696.604 Ft.
Támogatás időtartama: 2019.06.01 – 2020.08.31.
„Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása”
Egy személyi segítő és egy mozgássérültet segítő kutya kiképzése, gazdához adása, valamint egy
terápiás kutya kiképzése és záróvizsgáig történő eljuttatása. 2 fő vakvezető kutya kiképzői
tanfolyamon való részvétele és vizsgája, 1 fő jelző kutya kiképzői tanfolyamon való részvétele és
vizsgája.
„Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása”
2020. évben egyesületi tagjaink sikeresen befejezték tanulmányaikat a vakvezető kutya, illetve jelző
kutya kiképzője tanfolyamokon és kézhez kapták bizonyítványaikat. A személyi segítő és
mozgássérültet segítő kutyák felkészítése sikeres vizsgával zárult.
SKK2019/13. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Elnyert támogatási összeg: 3.253.881 Ft.
Támogatás időtartama: 2019.06.01 – 2020.08.31.
„Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása”
5 terápiás kutya alkalmazása. Helyszínek: Szántód, Gyúró, Tordas, Martonvásár, Budapest. A
járványügyi intézkedések miatt megvalósítás közben változásokat eszközöltünk a kutyaterápiás
foglalkozások eredetileg tervezett ütemezésében és helyszíneiben. A projekt megvalósítási időszaka
is meghosszabbításra került.
„Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása”
A 2019/2020-as tanév során a kijelölt intézményekben állatasszisztált terápiás foglalkozásokat
tartottunk. Projektzárásig felvezetőink és terápiás kutyáink folyamatosan dolgoztak, a vállalt
indikátorokat teljesítettük.
SKK2020/11. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
FOF2020-32. Máskép(p) – szemléletformáló program
Elnyert támogatási összeg: 2.006.447 Ft.
Támogatás időtartama: 2020.09.01 – 2021.08.31.
„Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása”
2020. év folyamán (szeptember – október) mindösszesen két intézménybe jutottunk el érzékenyítő
foglalkozásokat tartani. Az intézmények központi bezárása miatt a projekt végrehajtása megszakadt.
MOL Gyermekgyógyító Program
Elnyert támogatási összeg:
Támogatás időtartama: 2020.10.01 – 2021.07.31.
„Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása”
A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium tanulói számára
élményterápiás (kutyaterápiás) foglalkozásokat tartottunk gyógypedagógus és kutyás felvezető
közreműködésével.

