Győztesek Egyesülete
támogatások gyűjtésének átláthatósága 2018-ban

Szervezet neve, székhelye, elérhetősége, webcím:
Győztesek Egyesülete
Székhely: 7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.
Tel: +36 (30) 1902402
E-mail: info@gyoztesek.hu
Honlap: https://winnersassociation.org
A gyűjtési időszak:
Folyamatos.
A szervezet tevékenységeinek rövid leírása, éves költségvetés:
Az egyesület célja:
Az onkológiai kezeléseket befejezett, daganatos megbetegedésből gyógyult vagy jelenleg is
gyógykezelés alatt álló, továbbá egyéb tekintetből hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,
megsegítése.
Az egyesület tevékenysége:
Az onkológiai kezeléseket befejezett, daganatos megbetegedésből gyógyult és egyéb tekintetből
hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, megsegítése minden olyan tevékenységet beleértve,
amely ennek elérésére irányul, ezt előmozdítja és bármilyen módon a gyermekek érdekeit szolgálja.
Ennek körében tevékenységünk felöleli az integrációt is, mint egyfajta harmonikus interakciót és
szolidaritást elősegítő tényezőt, amely megkérdőjelezhetetlenül illeszkedik a célcsoportunk
támogatásának kereteibe, hiszen mindezt egy közösen megélt sportélményen keresztül hozza el
valamennyi résztvevő számára, olyan különlegesen értékes hozzáadott értéket képviselve, amely
kiemelkedő társadalmi hasznossággal bír és egyben kölcsönösen konstruktív és előnyös.
A gyógyult és hátrányos helyzetű gyermekek részére olyan sportrendezvények megrendezésével
teremtjük meg az integráció feltételeit, ahol a közvetlen célcsoportunkba tartozó gyermekeken kívüli
gyermekek részvételével is elősegítjük az egészséges mentális fejlődést és a társadalomba való
visszailleszkedést.
Tevékenységünk a rendszeres sportolással egybekötött életmódra nevelésre, a sportrendezvényekre
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történő felkészítésre, illetve az azokon történő részvétel támogatására, a gyógyítás alatt állók fizikai
erőnlétének megtartására, újbóli felépítésének elérésére irányuló tevékenységek támogatásra irányul.
Tevékenységünk nem a kompetenciák összemérésére és a különbözőségek kidomborítására irányul,
hanem ellenkezőleg pont arra, hogy olyan különleges közösségi élményt nyújtsunk, amely által
megtanítjuk a gyermekeket arra, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk másokért, egymásért, és
különösen érvényes ez a nehéz sorsú embertársaink irányába.
A közösen megélt, győzedelmes élmény valamennyi gyermek számára a mentális fejlődéshez
pótolhatatlan eredőt, egyben olyan személyesen megélt pozitív tapasztalatot nyújt, amely
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy gyermekként és a jövőben felnőttként is a társadalom
értékes és hasznos tagjává válhasson olyan értékrendet képviselve és amellett szívvel elköteleződve,
amely követendő, értékteremtő példaként szolgálhat a társadalom többi tagja számára is.
Az egyesület közhasznú tevékenysége:
A Győztesek Egyesülete céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki
az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján:

Közhasznú tevékenység

1.

Elősegíti az egészséges életmód és a
szabadidősport gyakorlása feltételeinek

Közfeladat

Jogszabályhely

Állami feladat

A sportról szóló 2004. évi I. tv.
49. § c) és e) pontjai

megteremtését.
Az esélyegyenlőség jegyében támogatja a
gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok
sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, valamint a fogyatékosok sportját.

2018. évi költségvetésünket ld. lent
Adománygyűjtés módja:
Banki átutalás
A visszajelzés módja, ideje:
Egyesületünk 2019 nyarán szerezte meg a közhasznú jogállást és várhatóan a 2020. rendelkező évtől válik
jogosulttá adó 1%-os felajánlások fogadására.
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Az adományok felhasználásáról a jövőben honlapunkon a projektek menüpont alatt az adott projektnél
tájékoztatjuk az adományozókat a beérkezett adományok nagyságrendjéről, annak felhasználásáról és a
projekt eredményéről.
Ez az információ elektronikus hírlevél formájában is megjelenik évente 3-6 alkalommal, ha a projekt
jellege ezt megköveteli.
2018. évi költségvetés
A Győztesek Egyesülete 2018. évben összesen 3.020.000,- Ft bevételt kapott az alábbi forrásokból:
-

Önkormányzattól kapott támogatás:

-

Egyéb támogatás (szponzoráció):

-

Pályázaton nyert támogatás (NEA)

100.000,- Ft
2.300.000,- Ft
620.000,- Ft

A Győztesek Egyesülete a bevételekből 2018-ban összesen 2.006.295,- Ft összeget használt fel:
Kategória

Költségtípus

Felhasznált összeg

Vásárolt anyagok költségei
Anyagköltségek

Egyéb anyagköltségek

894.330,- Ft
14.775,- Ft

Irodaszer, nyomtatvány

500,- Ft
Összesen

Szállítás-rakodás, raktározás

879.605,- Ft
15.240,- Ft

költségei
Bérleti díj
Igénybe vett szolgáltatások
költségei

11.870,- Ft

Utazási és kiküldetési költségek

145.866,- Ft

(napidíj nélkül)
Könyvelési díj

76.200,- Ft

Posta költség

2.410,- Ft

Egyéb igénybe vett szolgáltatások

718.100,- Ft

Összesen

969.686,- Ft

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási

27.004,- Ft

díjak
Egyéb szolgáltatások költségei

Különféle egyéb költségek

130.000,- Ft

(tagdíjak)
Összesen
2018. évi kiadások összesen

157.004,- Ft
2.006.295,- Ft

A 2018. évben keletkezett fenti kiadások közül összesen 871.105,- Ft összeg sorolható a marketing
és kommunikációs költségek körébe.
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