
Közhasznúsági  jelentés 

 

 
A Győri LIONS Alapítvány 2014 évben is a nemzetközi Lions mozgalom által 

meghatározott és  az Alapító Okirata szerinti célok mentén, az abban 

megfogalmazottak szerint folytatta közhasznú tevékenységét. 

Ennek megfelelően a  Győri Lions Alapítvány  segélyezési, támogatási fő 

iránya: a tartósan súlyos fogyatékossággal élők és családjuk anyagi és mentális 

körülményeinek lehetséges javítása különös tekintettel  a vakokra és gyengén 

látókra. 

Az alapítvány főleg a vállalkozóktól, az alapítótól illetve a magánszemélyektől 

kapott támogatásokat, valamint az SZJA 1%ából származó bevételét a 

kuratórium határozatai alapján, elsősorban banki átutalással, vagy természetben  

juttatta el a rászorulóknak. Az alapítvány döntését alapos mérlegelés, szükség 

esetén a kuratóriumi tagok által végzett környezettanulmány előzte meg. 

 

2014.január 1-jén a Győri LIONS Alapítvány saját  tőkéje 3.708.00 Ft, 

bankszámlapénzként és a pénztárban  rendelkezésre álló készpénz készlete  

összességében 3.723.000,- Ft  volt, amelyhez  magánszemélyektől 654.000,- 

Ft  szervezetektől 3.655.580,- Ft  támogatás érkezett, az SZJA 1% kiutalás 

666.418,- Ft volt.  Az Első Győri Lions Klub 2014-ben  801.500,- Ft  alapítói 

támogatást, a Patrónus Lions Klub 272.500 Ft, az Arrabona Lions Klub 

72.000,-Ft célzott támogatást adott át az Alapítványnak. 

 

A 2014-es év jelentős változást hozott az Alapítvány munkájában azzal, hogy az 

év második felében Jótékonysági Pályázati Felhívást hirdettünk meg a célzott 

támogatott  körnek: a súlyos fogyatékossággal élők és családjaik, különös tekin-

tettel a vakokra és gyengén látókra. A pályázati felhívás nyilvános volt, amelyet 

az Alapítvány Kuratóriuma, a helyi sajtóban több ízben is közzétett, a Vakok és 

Gyengén Látók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületéhez pedig célzottan is 

eljuttatott, kérve segítő közreműködésüket a rászorulók elérésében és a pályáza-

tok megírásában. 

 

 

A pályázat előtti időszakban  kiemelt magánszemély támogatottaink voltak: 

-  egy  3 gyermekes győrsági család, ahol a mozgáskorlátozott édesapa 

közlekedését segítendő térkövezés elkészítéséhez  656.590,- Ft-al járult hozzá az 

Alapítvány, 

- egy 24 éves fiatal, akinek  szem műtétjét finanszíroztuk 278.000,- Ft 

értékben, 

- egy győrasszonyfai retinoblasztomás kétéves kisfiú budapesti 

gyógykezelésének dologi és utazási költségeihez adtunk 200.000Ft támogatást 



- egy többszörösen támogatott agyvérzéses fiatal lány, akinek a 

rehabilitációjához ebben az évben 220.000,- Ft támogatást nyújtottunk 

 

 

Az Első Győri Lions Klub által szervezett 2014. november 06-i Jótékonysági 

Vállalkozói Esten  az  Alapítvány  összesen 3.410.000,- Ft adományt gyűjtött,  

és a  felmerült  852.500,- Ft költség levonása után megmaradt  2.557.500,- Ft –

ot teljes egészében a pályázati kiírásnak megfelelő rászorultak, családjaik, 

illetve az őket segítő szervezetek támogatására használta fel, pl: 

- 15  vak, illetve erősen látássérült személy számára speciális szemüveg, 

egyedi programokkal felszerelt számítógép, beszélő mérleg és  vérnyomásmérő, 

vakvezető kutya fenntartása, okos telefon és egyéb, a munkájukat és 

közlekedésüket segítő illetve az életkörülményeiket javító eszköz 

megvásárlásához, összesen  2.258.990,- Ft értékben (ebből a 2014 évi pénzügyi 

megvalósulás 250.000,- Ft) 

- TANDEM-SZEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület 

250.000,- Ft,    tandem-kerékpár alkatrészek vásárlására (pénzügyi teljesítés 

2015-ben ) 

- Gézengúz Alapítvány 280.000,- Ft az intézmény tárgyi feltételeinek 

bővítésére, hogy több születési sérült babát tudjanak rehabilitálni (pénzügyi 

teljesítése  2015-ben) 

 

További, az Alapítvány által intézményeknek nyújtott  jelentősebb összegű 

támogatások: 

- Mindszentpusztai Autista Otthon  Alapítvány  700.000,- Ft, 

- Vakok és Gyengén Látók  Győr-Moson -Sopron Megyei Egyesülete által 

működtetett  Rehabilitációs Központ  160.000,-  ( pénzügyi teljesítés 2015-ben.) 

 

További látás sérültek  és egyéb fogyatékkal élők valamint szociálisan 

rászorulók  számára az Alapítvány összesen  1.153.283.- Ft  támogatást nyújtott. 

 

2014 évben a  pénzügyi bevétel  25.787,- Ft kapott kamat,  az igénybe vett 

szolgáltatások összege 152.510.- Ft, a  bankköltség összege  46.289,- Ft  volt. 

 

A Győri LIONS Alapítvány 2014. évi összes bevétele 5.743.443,- Ft, összes 

közhasznú támogatásra fordított kiadása 3.257.873,- Ft, kizárólag a 

jószolgálati munkához és adománygyűjtéshez kapcsolódó költsége 852.500,- 

Ft és pénzügyi eredménye 1.937.083. - Ft volt. 
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