Szociális Szakmai Szövetség
2011. évi közhasznúsági jelentése
1. Számviteli beszámoló
(mellékelve)
2. A Szociális Szakmai Szövetség 2011-ben a központi költségvetésből nevesítetten
támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Tárgyi eszközök
Pénzkészlet
Követelés
Aktív időbeli elhatárolódások
Összes vagyon

2010. 12. 31.
623.000,-Ft
10.461.000,-Ft
9.801.000,-Ft
10.749.000,-Ft
31.643.000,-Ft

2011.12.31.
360.000,13.107.000,-Ft
2.900.000,-Ft
--16.367.000,-Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Szociális Szakmai Szövetség cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli szolgáltatást nem
nyújtott, nem pénzbeli szolgáltatásának leírását a 7. pont tartalmazza.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
Támogató
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program Támop-5.1.3
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
TAMOP-2.5.1-C-10/3-2010-0012
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
TAMOP-2.5.1-C-10/2-2010-005
NCA Működési Kollégiuma
OSI
Fővárosi Szociális Közalapítvány

2011-ben kapott támogatási összeg
2011-ben nem érkezett erre a számlára pénz, csak
2010-ben
2.299.439,-Ft
5272120,-Ft
900.000,-Ft
1.693.170,-Ft
300.000,-Ft

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege: --7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Szociális Szakmai Szövetség a 2011. évben tevékenységét közhasznú céljainak megfelelően
végezte.
A Szövetség Alapszabályában meghatározott célja és feladatai, valamint az ezekkel összhangban
megvalósított tevékenysége:
2.§ (1) A Szövetség azokat a társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek együttműködésükkel hozzá

kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a Szociális
Szakmai Kamara létrejöttének előkészítéséhez.
A Szociális Szakmai Szövetség a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is igyekezett aktív szerepet
vállalni a szociális területet érintő szabályozás módosításainak kezdeményezésében, a tervezett
módosítások véleményezésében, a végrehajtás körüli problémák feltárásában. A szakmai
érdekképviseleti tevékenység bázisát alapvetően a tagszervezetek, a munkacsoportok, valamint felkért
külső szakértők tevékenysége alapján az elnökség munkája biztosította.
(2) A Szövetség alapvető feladata:


a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a
szociális szakmák társadalmi presztízsének növelése

A szociális szakma presztízsének növelését egyrészt a szakmai ismertségnek növelésével kívántuk
elősegíteni. Elsődlegesen a www.3sz.hu címen elérhető honlapunk, másrészt pedig a „Háló” – a
szociális munka szakmai közéleti lapja havonta megjelenő folyóiratunk megjelenésével.
Közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai kiadványok,
brossúrák szerkesztése, kiadása, megjelenítése és értékesítése, illetve szerkesztésének megjelenítésének
támogatása:
•

A szervezet Háló c. folyóiratának az év során folyamatosan- összesen 12 számmal- megjelent.

•

Az Etikai Kódex felülvizsgálata és az új Kódex elfogadása- a Háló júliusi számában megjelent
és a honlapon is elérhető-.

•

A Szövetségség tagszervezeteinek tagjaira vonatkozó „ Szociális Munka Etikai Kódexe”
érvényesülésének figyelemmel kisérése.

A Szociális Munka Etikai Kódexének érvényesülését figyelemmel kíséri az Etikai Kollégium,
amelynek működése folyamatos volt. Az etikai panaszok mellett a Kollégium az év során
felülvizsgálta a Kódexet és az áprilisi konszenzus konferencián megtárgyalta a változásokat, majd
az áprilisi küldöttgyűlésen a küldöttek az új Kódexet elfogadták.
Az iroda működése és az információs szolgáltatás folyamatos. Egyéb szolgáltatások közül a
tárgyalóterem használata emelhető ki.
Budapest, 2012. május 25.
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