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Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

2005. március 2.

Számviteli beszámoló

Minden szám forintot jelent!

A mérleget lásd az 1. sz. mellékletben (1 oldal + 2 oldal eredménylevezetés). A mérleg adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva (könyvvizsgálat igénybevétele a NANE Egyesület számára nem kötelező).

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET
Bevételek, 2004.


Céltámogatások
15 498 643   
Pályázatok
 
Liz Claiborne Foundation (San Francisco)
4 224 322   
Kanada Alap (Kanadai Nagykövetség)
1 587 201   
Ökotárs Alapítvány
355 000   
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
150 000   
Matáv Rt. Kuratóriuma
250 000   
Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztérium
507 942   
Adományok
 
Adomány gazdasági társaságtól
396 500   
Adrienn Alapítvány
700 000   
Egyéb
 
Nem normatív központi költségvetési (országgyűlés, minisztériumok) támogatás
5 000 000   
Szja 1%
2 327 678   
 
 
Program- és szervezetfejlesztési támogatás
5 979 704   
Soros Alapítvány
2 697 000   
Open Society Institute (Budapest)
3 282 704   
 
 
Egyéb bevételek
7 779 751   
Tagdíj
100   
Kamat 
22 000   
Alaptevékenységből származó szolgáltatási ár- és díjbevétel
7 757 651   
 
 
Összesen
29 258 098   


NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET
Ráfordítások, 2004


nagyértékű tárgyi eszköz
150 075
könyvek, jogtár beszerzése
51 989
Újság-előfizetés
8 443
könyvek beszerzése
43 546
kisértékű tárgyi eszköz
165 657
irodabérleti díj
1 350 000
biztosítási díjak és rezsiköltség
102 960
közös költség
102 960
felújítás, karbantartás
134 060
bérek (és járulékaik)
15 956 000
hirdetés, kiadvány előállítása
2 326 210
ügyviteli költségek
2 645 936
posta
118 739
telefon és Internet
1 893 399
irodaszerek
596 376
kulcsmásolás, névjegykártya, aláírási címpld., egyéb
128 422
megbízási díjak
1 871 827
adók, vámok, illetékek
0
utazás
1 835 177
rendezvények, konferenciák, szakmai képzések
2 816 852
munkatársak továbbképzése
632 000
hálózatépítés, tagdíjak
4 500
banki kezelési költségek (9.415 x 12)
112 980
Összesen
33 048 108


A megbízási díjak a tolmácsolással, fordítással, előadói tevékenységgel, könyveléssel megbízott személyek, cégek szolgáltatásait jelentik.


B) A költségvetési támogatás felhasználása

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 2004-ben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve nem részesült semmiféle támogatásban. Az Szja egy százalékából eredő bevételünket, azaz 2 327 678 forintot az idén teljes egészében felhasználtuk.

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Lásd a számviteli beszámolóban és a mérlegben. Tárgyi eszközt nem adtunk el. Mivel a tárgyi eszközeink (számítógépek és perifériáik, valamint a fénymásoló) három évnél régebbiek, amortizációs tételként már nem szerepelnek értékcsökkenési leírásként.

D) A cél szerinti juttatások kimutatása

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület nem nyújt pénzbeni vagy természetbeni támogatást sem magánszemélyeknek, sem másnak.

E) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Céltámogatásban részesültünk az Esélyegyenlőségi Kormányhivataltól 5.000.000 Ft értékben, melyből a Budapesti Szociális Forrásközponttal együttműködésben, külső szakértők bevonásával képzéseket tartottunk Budapest összes kerületében a családon belüli erőszak természetrajzáról, a segítés lehetőségeiről kerületi szociális munkásoknak, családsegítők munkatársainak, védőnőknek, gyermekvédelmi felelősöknek, rendőröknek.

F) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Egyesület tisztségviselői a funkciójukkal járó tevékenységekért díjazásban nem részesültek. 

G) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Egyesület legfontosabb és folyamatos projektje a segélyvonal, melyen képzett önkéntesek dolgoznak, a szerdai nap kivételével továbbra is minden este várva az érintettek hívásait. Az év folyamán átlagosan 145 hívást fogadtunk havonta. Rendszeresen válaszolunk áldozatok és túlélők postai, illetve elektronikus leveleire is. Az Egyesület havi gyakorisággal tart találkozókat jelenlegi önkénteseinek a segélyvonalas szolgáltatásunk magas színvonalának fenntartása érdekében. Rendszeresen tartunk önkéntesképző tanfolyamot is. Jelenleg 17 önkéntes munkatársunk van. 

Jogsegély telefonunk 2004 augusztusa óta működik. A szolgálatot Dr. Spronz Júlia ügyvéd, Egyesületünk tagja látja el. Az ügyfeleknek jogi felvilágosítást adunk az alkalmazandó jogszabályokról, a jogi eljárás természetéről. A jogsegély telefonszolgálatra elindítása óta 42 hívás érkezett. A jogsegély szolgálat e-mailen is elérhető: jogsegely@nane.hu címen.

Továbbra is működik hetente kétszer négy órában a nőkereskedelem megelőzése céljából létrejött “Információs vonal fiatal nőknek, akik külföldi munkát keresnek”. Ez a projekt a 2000-ben lezajlott “Ne dőlj be” kampány egyetlen, azóta is folyamatosan működő eleme. 

Könyvkiadási programunk keretében 2004-ben folytatódott együttműködésünk a Háttér Kiadóval. A NANE Egyesület a tulajdonosa a Tűzhely Könyvek sorozat jogainak. 2004 áprilisában jelentettük meg Helen Benedict Csak Okosan! Önvédelem kamaszoknak, 2004. decemberében pedig Patricia Evans Szavakkal verve: Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban c. könyvét.

Az Egyesület számos szakmai foglalkozást és előadást tartott: A Budapesti Szociális Forrásközpont szervezésében, szociális munkások számára készített akkreditált képzési programunk első kurzusára 2004. január-februárban került sor. Találkozón vettünk részt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának a bírák képzéséért felelős testületével, melynek általános célja a kapcsolatfelvétel volt, annak érdekében, hogy a Családon belüli erőszak is bekerüljön a bírói továbbképzés tananyagába. Egyesületünk 2003-2004-es “Erőszak megelőzés fiatal nők életében: társadalmi önvédelem és emberkereskedelem megelőzése” című projektje részeként 32 középiskolai pedagógust részesített képzésben. A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/2003. (IV. 16.) számú Országgyűlési Határozatban foglaltak megvalósítása céljából az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal megbízta a Budapesti Szociális Forrásközpontot (BSZF) és Egyesületünket a családon belüli erőszak megelőzését és kezelését célzó képzéssorozat megvalósításával. Továbbá számos képzést és előadást tartottunk segítőknek és emberi jogi civil szervezeteknek a Soros Alapítvány támogatásával, a Bűnmegelőzési Akadémiával, a BARONESZ –szel együttműködésben, a Kaposvári Esélyek Háza, az IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) vagy a Magyarországi Női Alapítvány szervezésében. Egyesületünk folyamatosan folytatott konzultációt szakdolgozókkal.

2004. februárjában konferenciát rendeztünk a washingtoni székhelyű Vital Voices Global Partnership elnevezésű civil szervezet és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) szakmai együttműködésében „Az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak megelőzése és megfékezése” címmel. A résztvevő rendőrök, bírák és ügyészek, illetve civil szervezetek előadásokat hallgattak az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak visszaszorítására eddig bevált amerikai és európai jogszabályokról és eljárásokról. 2004. szeptember 15 és 17. között három napos konferenciát és szakmai tanácskozást szerveztünk bíráknak, rendőröknek és ügyészeknek külföldi és magyar előadók részvételével Budapesten és Pilisszentkereszten.

2004-ben is számos helyszínen (iskolákban, konferenciákon stb.) mutattuk be a Néma Tanúk kiállítást. A legfontosabbak ezek közül: a hagyományos Nőnapi program március 8-án a Blaha Lujza téren és a Néma Tanúk Felvonulása november 27.-én a Legfelsőbb Bíróság épületétől az Igazságügyi Minisztérium épületéig a 16 akciónap keretében. Augusztus első hetében a Sziget Fesztiválon megrendeztük a Néma Tanúk kiállítást, „élő segélyvonal”-at működtettünk a nők elleni erőszakkal kapcsolatban, szóróanyagokat biztosítottunk és beszélgetések szerveztünk.

Érdekképviseleti és jogfejlesztési tevékenységünk keretében áprilisban a Habeas Corpus Munkacsoporttal együttműködésben módosító javaslatokat nyújtottunk be a családon belüli erőszak miatti távoltartásról szóló törvénytervezethez. Májusban petíciót nyújtottunk be Medgyessy Péter miniszterelnökhöz és a kormánypárti képviselőkhöz, októberben petíciót adtunk át Világosi Gábornak, a Parlament alelnökének. Decemberben pedig az „Erőszak nem hajléktalanság” címmel intéztünk bírálatot a kormányhoz. Csatlakoztunk továbbá az Amnesty International képeslapkampányához a családon belüli áldozatok védelméért.



