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1. Számviteli beszámoló 
 
Eredménykimutatás  2011.      
 

BEVÉTELEK 
 Megnevezés adatok e Ft-ban  

Közhasznú tevékenység bevétele 1 200 
Konferencia részvételi díjak 1 978 
Pályázati úton elnyert támogatások 2 697 
SZJA 1% felajánlások 52 
Önkormányzattól kapott támogatások 300 
Elkül.alaptól kapott támogatások 939 
Tagdíjak bevétele 23 
Kapott kamatok 26 
Adomány  209 

Bevételek összesen 7 424 

KÖLTSÉGEK 
 Megnevezés adatok e Ft-ban  

Anyagjellegű ráfordítások 3 331 
Személyi jellegű ráfordítások 2 929 
Értékcsökkenési leírás 318 
Egyéb ráfordítás 0 

Költségek összesen 6 578 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY 846 
 
 
 

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

A befektetett eszközöket a mellékelt Befektetési tükör  tartalmazza 
 

adatok eFt -
ban 

Megnevezés 

Bruttó érték Értékcsökkenési leírás 
Nettó érték Nyitó Növ. Záró Nyitó Növ. Záró 

  (+)      (+)   2011.12.31 
Vagyoni értékű jogok 12   12 12   12 0 
Szellemi termékek 126   126 126   126 0 

Immat. javak összesen 138  0 138 138 0 138 0 
Egyéb ber.,felsz.járművek 2 279 391 2 670 2 072 317 2 389 281 

Tárgyi eszk. összesen 2 279  391 2 670 2 072 317 2 389 281 

BEFEK. ESZKÖZÖK 2 417 391 2 808 2 210 317 2 527 281 
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Az egyesület vagyona 2011-ben az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Megnevezés adatok eFt-ban 

Induló tőke   

Tőkeváltozás 1050 

Tárgyévi eredmény 846 

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1896 
 
 
 

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 
 

Az alapítvány cél szerinti támogatásokat kapott 2011. évben az alábbiak szerint: 
 
 

adatok eFt-ban  

1.Közhasznú célú m űködésre kapott támogatások 1291  
Központi költségvetéstől (1%) 52 
Helyi Önkormányzattól 300 
Egyéb támogatás(LESZ) 939 

2.Pályázati úton elnyert támogatás 2697  
NCA-NK-10-C0530 364 
NCA-NK-11-A-0295 1058 
NCA-CIV-11-A-0063 1014 
NCA-NYD-11-0482 261 

3.Közhasznú tevékenységb ől származó bevétel 1200  
4.Tagdíjból származó bevétel 23 
5.Konferencia részvételi díjak 1978 
6.Egyéb bevétel 235 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7424 
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A cél szerint támogatások, illetve bevételek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra: 
 

 
adatok eFt-ban  

ANYAGJELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK 3331 
Anyagköltség(irodaszer,tisztítószer,egyéb) 759 
Eladott szolgáltatások értéke(konferencia) 974 
Oktatás és továbbképzés ktg-e 330 
Utazási,kiküldetési ktg 231 
Posta,telefon,internet ktg 155 
Könyvelési díj 200 
Egyéb igénybevett szolgáltatás 563 
Bankköltség 69 
Fizetett tagdíjak 50 
SZEMÉLYI JELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK  2929 
Ügyeleti díj 1657 
Saját gépkocsi használat 490 
Reprezentáció,kis értékű ajándék 764 
Járulékok 4 
Egyéb személyi jellegű ráfordítások 14 
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 318 
Terv szerinti écs. 174 
Egy összegben elszámolt écs. 144 
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (kerekítés) 0 

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 6578 
 

 
  
4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegének bemutatása. 
Az egyesület vezető tisztségviselői 2011. évben juttatásokban nem részesültek. 
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5. Közhasznú tevékenység bemutatása: 
 
Az ANIMA Egyesület bemutatása: 

Az ANIMA Mentálhigiénés Egyesület 1990-ben alakult meg. Tagjai mentálhigiénés 
tevékenységet végző szakemberek (pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, 
gyógypedagógus, szociálpolitikus, egészségügyi menedzser és mentálhigiénikus, egyéb 
humán területen dolgozó szakember), akik évek óta részt vesznek az önkéntes telefonos 
munkában. Az egyesület célja egyrészt a győri S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 
működésének biztosítása, másrészt a krízisintervenciónak, szuicid prevenciónak és a 
mentálhigiéné fejlődésének biztosítása a térségben, szakmai tevékenységek koordinálása, 
képzések, továbbképzések, konferenciák lebonyolítása. 
Az egyesület tevékenységében kiemelt helyen szerepel az S.O.S győri Telefonos Lelki 
Elsősegély Szolgálat működtetése. 
 
A győri S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat bemutatása: 

A telefonszolgálat 39 éve kezdte meg működését Győrött, amely az öngyilkosság megelőző, 
krízisintervenciós és mentálhigiénés feladatokat látja el, sajátos módszerekkel, telefonon 
keresztül. A győri szolgálat a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségnek 
tagja, amely az IFOTES (nemzetközi szervezet) normáinak megfelelően dolgozik. Ez 
garantálja a szakszerű működését. A győri S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat - mint 
az országos szövetséghez tartozó összes szolgálat - olyan preventív, a sürgősségi ellátás 
rendszerébe illeszthető, az alapellátás első szűrő funkcióját betöltő segítő kapacitások, 
amelyek szakmaiságát és színvonalát a kialakult, jól funkcionáló és működő elvek, szakmai 
szabályok segítik. A szolgálatok nem a pszichiátriai ellátás helyei, sokkal inkább a preventív, 
mentálhigiénés gondozásé. A krízisellátás a telefonszolgálatos formájában hatékony, 
prevenciós eszköz lehet, költségei kisebbek, mint más, az egészségügyi ellátás keretében 
történő szaktevékenységnek.  

A krízisintervenciós telefonszolgálat a III. sz. Pszichiátriai és Mentalhigienes Osztályhoz 
tartozó győri TÁMASZ Krízis és Drog Ambulanciához tartozó helyiségében működik. Mind 
a telefonszolgálat és mind a TÁMASZ Ambulancia a krízis ellátásnak és a szuicid 
prevenciónak egy bizonyos vetületét adják. A nappali szolgálat ellátását a TÁMASZ Krízis és 
Drogambulancia 3 főállású munkatársa végzi, a délutáni és éjszakai szolgálatot 35 fő önkéntes 
munkatárs látja el. 

 A szolgálat, egész évben 24 órás elérhetőséggel, a T-Com támogatásával ingyenesen hívható 
a 0680-505-505 hívószámon. 2011. július 1-től az ország szolgálatai a harmonizált európai 
hívószámról az ország bármely területéről mobil telefonról is elérhetőek a 116-123 segélyhívó 
számon. A statisztikai mutatók alapján évente több ezer hívás érkezik a szolgálathoz,  a 
Dunántúli régióban 2 szolgálat bír  24 órás elérhetőséggel.  

A szolgálat finanszírozása nem fér bele a kórház finanszírozásába, mivel a kliensek 
anonimitása, amely a szolgálatok működésének alapnormája, lehetetlenné teszi az esetek 
adminisztratív követését, és jelentését a MEP felé, ezért vállalta fel a Győr-Moson-Sopron 
Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület az S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat 
működtetését. A krízisintervenciós szolgálat működtetését az alapellátás szűrő funkciójaként a 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 
Szövetsége (LESZ) támogatásával, és az eseti pályázatokból tudja fenntartani, illetve 
biztosítani az új stábtagok kiképzését, a stábkarbantartást, a tréningeket, az éves országos és 
regionális konferenciákon való részvételt, a telefonszolgálat PR, és marketing tevékenységét. 
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2011. évi tevékenység bemutatása: 

Az ANIMA Mentalhigienes Egyesület közhasznú, civil szervezet. 
Az elmúlt évben fontos tevékenységet töltött be 24 órás szolgálatként a Dunántúli régió, a 
megye, város telefonos lelki elsősegély telefonszolgálati munkájában, problémáik 
megoldásában akadályoztatott személyek hívásainak-, krízishívások-, szuicid (öngyilkossági) 
krízishívások fogadásában.  
Az egyesület legfontosabb feladatai: 

• A megyei-, városi mentalhigienes programok szervezése,  fejlesztése, képzések 
bonyolítása 

• A mentalhigienes ellátás területén dolgozó munkatársak körében hozzájárulni az új 
mentalhigienes szakismeretek elsajátításához. 

• győri S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat ( krízisintervenciós) működtetése 
 
A  fenti általános célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végeztük: 

• önkéntes segítők képzése  
• ismeretfelújító-, stábkarbantartó képzések  
• egyéni és team szupervízió, esetmegbeszélés 
• tájékoztató kiadványok szerkesztése, terjesztése 
• stábtalálkozók szervezése 
• S.O.S. telefonos lelki elsősegély szolgálat működtetése, koordinációja a nap 24 

órájában 
 
A lakosság körében széles körben ismertté vált az S.O.S. Telefonos Lelki Elsősegély 
Szolgálat (116-123) folyamatosan biztosít elérhetőséget ingyenesen a nap 24  órájában. A 39 
éve működő lelki elsősegély szolgálat főállású és önkéntes munkatársai, valamint a vezetői 
felelősségteljesen végzik a mentalhigiene területén, ezen belül a krízisintervencióban, az 
öngyilkosság megelőzésben, mentalhigiénés tanácsadás körében segítő tevékenységüket. Az 
önkéntesek feladata a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok kialakítása, fejlesztése, saját 
személyiségükkel dolgozva, intuícióikra, megérzéseikre támaszkodva. 
 
2011. augusztus 26-28-án  Győr adott otthont a LESZ és az ANIMA Egyesület XXIV. 
Országos Konferenciájának, melynek címe Remény és reménytelenség útjai. 
A plenáris előadásokat kiscsoportos foglalkozások követték, melyek a tudományos ismeretek, 
a konferencián elhangzott témák elmélyítését célozták, elősegítették az ismeretek gyakorlati 
alkalmazását. 
 
 
 
 
A 2011. évi céltámogatások az alábbi forrásból érkeztek az Egyesülethez: 
 

• A Magyar Lelki Elsősegélyszolgálatok Szövetsége (LESZ) -től 939 ezer Ft- 
támogatást kaptunk, amely összeget stábszupervízióra,  ügyeleti díjakra fordítottunk. 

 



Győr-Moson Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület_______________________ 

Közhasznúsági jelentés  7. oldal 

• A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzattól  300 ezer Ft érkezett az önkéntes 
munkatársaink/tagjaink képzéssel kapcsolatos költségeire, tárgyi eszközök 
vásárlására, képzési költségekre fordítottunk. 

 
• NCA pályázatokon tárgyévben 2.697 ezer Ft működési és képzéssel kapcsolatos  

támogatásban részesültünk, amely forrást az Egyesület működési és képzési célú 
költségeire,  (irodaszer, kommunikációs kts., oktatás képzés költségeire, utazási 
költségekre), önkéntes munkatársak képzésére, konferencia szervezésre, Erdélyi 
társszolgálataink képzésének, szupervíziójának biztosításával kapcsolatos költségekre 
fordítottuk. 

 
• A központi költségvetésből az SZJA 1%-os felajánlásából 52 ezer Ft-ot kaptunk, 

melyet  Egyesületünk működésére, és képzési költségeire fordítottunk. 
 

 
A Gy-M-S Megyei ANIMA Mentalhigienes Egyesület a megyében, Győr városában végez 
szakmai, mentalhigienes szolgáltató feladatokat. 

• Rendszeres képzésekkel, továbbképzésekkel segíti az ügyeleti/szolgálati munkát. 
• Szakmai műhelyek, kerekasztalok szervezésében, lebonyolításában közreműködik. 
• Pályázatok írásával egyrészt az Egyesület működését, másrészt az önkéntes 

munkatársak ismereteinek bővítését kívánja gyarapítani, egyben burn-out preventív 
tevékenységet végez, elősegítve a színvonalas szakmai munkát. 

• Nyilvántartási, statisztikai rendszer működtetésével- mint régióvezető szolgálat-, 
elemző munkával folyamatosan értékelik, elemzik az országos rendszer egészébe 
befutó  hívásokat, ezek birtokában fejlesztik tovább szakmai munkájukat.  

• Az Egyesület által nappali ügyeleteseknek és az önkéntes munkatársaknak tartott 
szupervízió, burn-out elleni tréningek tartásával az önkéntes munkatársak/operátorok 
mentalhigienéjének a megőrzésére törekszenek. 

 
 
 
Győr, 2012-04-02. 
 
 Németh Ildikó 
 Elnök 
 
 
Melléklet: Számviteli beszámoló 
  


