1. A szervezet azonosító adatai
név:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
képviselő neve:
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és
közhasznú tevékenységek bemutatása (1030
karakter)

Szociális Szakmai Szövetség
Pk.61.698/1995.
6936
Dr. Krémer Balázs
A Szociális Szakmai Szövetség ernyőszervezet, amelyben a szociális szakmai legszélesebb körét tömörítő
tagszervezetek a következő területeken működnek: oktatás, egészségügy, hajléktalánellátás, családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatok, tanya- és falugondnoki hálózat, közösségfejlesztés. Szolgáltatásaink célja és
eredménye, hogy hozzájárulnak tagszervezeteink és azok tagságának szakmai fejlődéséhez, társadalmi és
szociális problémák megoldásához. Alapcél szerinti tevékenységeink 2012-ben: szakmai fórumok
konvergencia régiókban (6 alk); nemzetközi érdekképviseleti konf.; szociális szakemberek, vezetők körében
végzett kutatás, a Háló c. folyóiratunkban megjelentetett, a szakmát érintő kutatásokról ismertetők,
elemzések; akkreditált képzések vizsgabizottságába és intézményvezetői pályázatok bíráló bizottságába
tagok delegálása, jogsegélyszolgálat térítésmentes működtetése, információszolgáltatás a szociális
intézményrendszert illető kérdésekben; Etikai Bizottság működtetése (2012-ben 3 ülésen 8 kérelem
megtárgyalása).

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása
(tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

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

közhasznú tevékenység megnevezése:

b.) társadalom- és szociálpolitikai, valamint szociális munkát érintő ügyekben szakmai
állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása és közzététele

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és
ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberiés állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése (2004. évi CXXXIV. tv., 2011. évi CLXXXIX tv., 1997. évi XXXI. tv., 2011. évi CXI tv., 2001. évi
CI. tv.)
a szociális területen dolgozó szakemberek
1900 fő (tagszervezeteken keresztül)

állásfoglalások kibocsájtása a szakmát érintő súlyos szakmapolitikai ügyekről (1996-2012 között 27 db);
2010-ben minisztériális szintű tárgyalások folytatása a Szociális Kamara létrehozásáról; hazai és nemzetközi
a közhasznú tevékenység főbb eredményei (400 karakter): konferenciákon részvétel, felszólalás; a Háló című szakfolyóirat megjelentetése;

közhasznú tevékenység megnevezése:

c.) társadalom- és szociálpolitikai, és szociális munka témájú szakmai kutatások, konferenciák és
programok szervezése

közhasznú tevékenység megnevezése:

d.) a szövetségi célok megvalósítását szolgáló szakmai kiadványok szerkesztése, megjelentetése és
értékesítése, illetve ezek támogatása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi CXXXIV. Tv.)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a szociális területen dolgozó szakemberek, a szociálpolitikát alakító politikusok, szakpolitikusok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

SzocKafék szervezése aktualitások megvitatására, konferenciák és SzocExpo szervezése; akkreditált
képzések indítása; szakkönyvek kiadása és értékesítése;

közhasznú tevékenység megnevezése:

e.) közös információs és szolgáltató iroda működtetése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és
ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberiés állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése (2004. évi CXXXIV. tv., 2011. évi CLXXXIX tv., 1997. évi XXXI. tv., 2011. évi CXI tv., 2001. évi
CI. tv.)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

tagszervezeteink és tagságuk

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1900 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

akkreditált képzésekre vizsgbizottsági tagok delegálása, intézményvezetői pályázatok véleményezése, bíráló
bizottságba szakértő delegálása, Etikai Bizottság működtetése, a szociális felsőoktatásban tananyagként
szereplő könyvek árusítása, jogsegélyszolgálat térítésmentes működtetése, információszolgáltatás a
szociális intézményrendszert, adminisztrációt illető kérdésekben

közhasznú tevékenység megnevezése:

f.) a Szövetség tagjaira vonatkozó "Szociális Munka Etikai Kódexe" elfogadása, felülvizsgálata és
érvényesülésének figyelmmel kísérése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és
ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberiés állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése (2004. évi CXXXIV. tv., 2011. évi CLXXXIX tv., 1997. évi XXXI. tv., 2011. évi CXI tv., 2001. évi
CI. tv.)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

tagszervezeteink tagsága és munkáltatóik

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

az Etikai Kódex kétévenkénti felülvizsgálata, Etikai Bizottság működtetése; az Etikai Kódex a szociális
felsőoktatásban tananyaggá vált, bírósági eljárásokban gyakran hivatkozási alapként szerepel

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált
vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

Előző év*

Tárgyév*

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év*

Tárgyév*

0

0

Előző év*

Tárgyév*

18652

17912

77

22

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

8027

11883

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

10548

6007

H. Összes ráfordítás (kiadás)

20275

17540

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

11543

5204

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

8027

11883

K. Adózott eredmény

-1623

372

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

B. Éves összes bevétel
ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen
Igen
Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

