Közhasznúsági jelentés

A Győri LIONS Alapítvány 2013 évben is az alapszabályában meghatározott
célok mentén, az abban megfogalmazott közhasznú tevékenységeket folytatta.
Ezen belül kiemelten az alapszabály
3. a.) pontja „ szociális, egészségügyi, kulturális magán- és közintézményekben
a tárgyi feltételek javításának támogatása, ilyen intézmények személyzetének
szakmai-képzési támogatása”, valamint 3. e.) pontja „ egészségi állapotuk miatt
tartósan és/vagy súlyosan nehéz anyagi vagy szociális helyzetben lévő
magánszemélyek
gyógykezelésének,
képzésének
támogatása”
által
meghatározott célok kerültek előtérbe ebben az évben.
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.
A Győri LIONS Alapítvány saját tőkéje és egyben induló bankszámlapénz, ill.
készpénzkészlete 2013 január 01-én összességében 2.288.905,- Ft volt,
amelyhez magánszemélyektől 439.700,- Ft szervezetektől 4.464.000,- támogatás
érkezett, az SZJA 1% kiutalás 283.876,- Ft volt. Az Első Győri Lions Klub
2013-ben 1.306.860,- Ft alapítói támogatást adott át az Alapítványnak.
Az alapítvány 2013 decemberi 3-i Jótékonysági Vállalkozói estjén összesen
4.298.789,- Ft adományt gyűjtött, amelyhez az AUDI Hungaria Motor Kft
306.000,- Ft-tal járult hozzá és a felmerült 992.789,- Ft költség levonása után
megmaradt 3.306.000,- Ft-ot elsősorban a veleszületett rendellenességű
gyermekek és családjaik, illetve az őket segítő szervezetek támogatására
használta fel, 2013 év végéig az alábbiak szerint:
- a Hétszínvirág Közhasznú Önsegélyező egyesület 35 sérült, fogyatékos
gyermek nyári táborozásának támogatására 700.000,- Ft-ot
- több halmozottan sérült, mozgáskorlátozott, tolókocsis gyermeket egyedül
nevelő édesanya támogatására 300.000,- Ft-ot (pénzügyi megvalósulás 2014
januárban)
A LAPCOM Alapítvány „Jóakarat hídja” néven közismertté vált
kezdeményezéshez csatlakozva:

- egy súlyos agyi rendellenességgel született gyermeket nevelő család
támogatására 250.000,- Ft-ot
- egy mozgáskorlátozott kislányt és fiát egyedül nevelő, hátrányos szociális
helyzetű egyedülálló édesanya támogatására 100.000,- Ft-ot
Egy kanadai magyarok által célzottan az árvíz sújtotta területre szánt mintegy
320.000,- Ft pénzadományból az alapítvány kiemelten támogatott egy
szociálisan hátrányos helyzetű győrzámolyi családot, ahol a látássérült, illetve
szívbeteg szülők 3 kiskorú gyermeket nevelnek.
További, az alapítvány által intézményeknek nyújtott jelentősebb összegű
támogatások:
- Mindszentpusztai Autista Otthon alapítvány 400.000,- Ft,
-Életmentők a Győriekért Alapítvány 95.250,- Ft, CO mérő készülék re
-Magyar Gyermekmentő Alapítvány 457.600,- Ft, a győri mentőautó eszköz
felszereltségének javítására
-Gézengúz Alapítvány 600.000,- Ft az intézmény tárgyi feltételeinek bővítésére,
hogy több születési sérült babát tudjanak rehabilitálni
-Kantharosz Alapítvány 200.000,- Ft egészségkárosult és fogyatékos gyermekek
fejlesztésére, életkörülményeik javítására
Látás és hallássérült fiatalok és családjaik, fogyatékkal élők valamint
szociálisan rászorulók számára az Alapítvány összesen 830.824,- Ft támogatást
nyújtott.
2013 évben a pénzügyi bevétel 25.918,-Ft kapott kamat, az igénybe vett
szolgáltatások összege 124.440,-Ft , a reprezentáció összege 992.789,-Ft a
bankköltség összege 30.060-Ft volt.
A Győri LIONS Alapítvány 2013 évi összes bevétele 6.520.000,-Ft, összes
közhasznú támogatásra fordított kiadása 3.953.770,- Ft, kizárólag a
jószolgálati munkához és adománygyűjtéshez kapcsolódó költsége 992.789,Ft és a cél szerinti tevékenység eredménye 1.419.295,-Ft volt.
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