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A) KOZHASZNU SZERVEZET EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJANAK 


MERLEGE 


Fordu16napja: 2007. december 31. 
Fajtaja: eves 

ezer Ft 

81 
67 

eszkozok 

eszkozok 30887 0 
I. Keszletek 27 

BlI 29975 

885 

200 
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DIV IV. Ertekelesi tartalek 

DV V 9149 
DVI VI 

DVII 9149 0 
E E. Celtartalekok 

F F. 11253 

II. Hosszu 

III. Rovid aratu 

G. Passziv idobeIi elhatarohisok 
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26952 
75 
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1591 

6791 

6791 
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B) KOZHASZNU SZERVEZET EREDMENY-KIMUTATASA 


Beszamolasi idoszak: 2007. januar 1. 2007 december 31. 

ezer Ft 
! Megnevezes Elozo ev Elozo evek Targyev I 

2006. helyesbitese 2007. 
A. Osszes kozhasznii tevekenyseg bevetele 66156 0 73233 

1. Kozhasznu celli mukodesre kapott tamogatas 9178 4837 
a) alapit6t61, csatlakoz6kt61 9124 4775! 

i b) kozponti kOltsegvetesb61 i 

c) helyi onkormanyzatt61 

i d) egyeb 54 621 
2. Palyazati uton elnyert tamogatas 46245 51977 
3. Kozhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel 160 160 

14· Tagdijb61 szarmaz6 bevetel 0 0 
5. 1Eg'yeb bevetel 10573 16259 

B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele 0 0 
C. Osszes bevetel (A +B) 66156 0 73233 
D. Kozhasznii tevekenyseg raforditasai 57007 71642 

Anyagj ellegu niforditasok 20046 23372 
Szemelyi jellegu raforditasok 16274 22587 
Ertekcsokkenesi leiras 1177 484 
Egyeb raforditasok 19429 24820 
Penziigyi muveletek raforditasai 81 379 
Rendkiviili raforditasok 0 OJ 

E. Vallalkozasi tevekenyseg raforditasai 0 0, 
F. Osszes raforditas (D+E) 57007 0 71642 
G. Ad6zas elotti vallalkozasi eredmeny (B-E) 0 0 
H. Ad6fizetesi kotelezettseg 

,I. Targyevi vallalkozasi eredmeny (G-H) 0 0 
!J. Targyevi kozhasznii eredmeny (A-D) 9149 0 1591 

Tajekoztat6 adatok _.. 

A. Szemelyi jellegu raforditasok 16274 22587 
1. Berkoltseg 10982 16633 

ebb61: - megbizasi dijak 4864 8224 ' 
- tiszteletdijak 

I Szemelyi jellegu egyeb 
2. kifizetesek 1923 942 
3. Betjarulekok 3369 5012 

'B. A szervezet altaI nyujtott tamogatasok 19377 24586, 
ebbOl: atadott 
tamogatas 19377 24586 
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C) KOZHASZNUSAGI JELENTES RESZLETES ADATOK 

2007, januar I. 2007, december 31. 

I, Az Alapitvany az IgazsagUgyi es Rendeszeti Miniszteriumt61 es a Nemzeti Civil Alapt61 is kapott 
tamogatast, a reszletes adatok a 4. pontban talalhatok. 

(ezer Ft) 

76 

A 2007, evi szemelyi jovedelemad6 I %-bol 62 eFt-al reszesUIt. Az osszeget a menekiiltek fogorvosi 
ellatasara forditotta. 

2, Az Alapitvany vagyona az ev soran 1591 eFt-al nott az alaptevekenyseg nyeresege miatt. Ez annak 
koszonheto, hogy a kapott magantamogatasokat tartalekolni tudta. 

3. Cel szerinti penzbeni juttatast az Alapitvany negy pszichiaternek es ket pszichologusnak nyujtott 
kutatasi osztondfj formajaban. Tovabba az EIDHR-al kotOtt szerzodes ertelmeben Madta a projektben 
resztvevo ket partnernek az oket megilleto tamogatast. 

4. Nemzetkozi szervezetektol kiilf61don elnyert palyazati tamogatasok (ezer Ft): 

Belf61don elnyert hazai es nemzetkozi palyazati tamogatasok (ezer Ft): 

Az EJDHR 2004-2007 palyazat osszegebol 15.006 ezer Ft a partnereket iIIette meg. 

Az eredmeny-kimutatasban ez az osszeg nem a palyazatokm'il, hanem az egyeb bevetelek kozott 

szerepel. 


Egyeb bevetel tovabba a 356 ezer Ft kamat, 754 ezer Ft arfolyamnyereseg, 3 ezer Ft kerekites, 10 ezer 

Ft kedvezmeny es 129 ezer Ft befizetes a telefonok maganhasznalata miatt. 
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5. Az Alapitvany vezeto tisztsegviseloi tiszteletdijat nem kaptak. 

6. Szoveges beszamol6 

A Cordelia Alapitv{my alapveto feladata, hogy pszichiatriai, pszicho-szocialis zavarokkal kiiszkodo, 
megkinzott, su!yosan traumatizalt menedekkerok es menekiiltek szamara rehabilitaci6s kezelCst 
nyujtson. 

A kinzas a legalapvetobb emberi jog, az elethez es a fizikai integritashoz va!6 jog megsertese. A 
kinzas tuleloi szakmai segitseg nelkiil tObbnyire keptelenek feldolgozni a traumak sokfele es hosszan 
tart6 hatasat. Alaptevekenysegiink kereteben kozvetlen segitseget nyujtunk a magyarorszagi 
befogad6 allomasokon elo megkinzott menekiilteknek, menedekkeroknek. 

Az alapitvany mozg6 al!omasanak munkacsoportjat alkot6 pszichiaterek, pszichol6gusok, gy6gyit6
foglalkoztat6 terapeutak, szocialis gondoz6 es tolmacsok a hozzajuk fordul6 paciensek testi, lelki, 
szocialis es jogi panaszait a menekiilttaborokban kezelik. 
2007-ben 380 paciensnek nyujtottunk rehabilitaci6s szolgaltatast. Rehabilitaci6s munkankat a 
kliensek tart6zkodasi helyen, a magyarorszagi befogad6 allomasokon, tolmacsok segitsegeve! 
pacienseink anyanyelven vegezziik. 

A pszichiatriai es pszicho-szocialis munka a Cordelia Alapitvany munkatarsai altai kifejlesztetett, 
nemzetkozileg is elismert m6dszereken alapul. A Cordelia Alapitvany a Magyarorszagra erkezo, 
nemzetkozi vedelemre szorul6, kfnzast atelt menedekkerok es menekiiltek mentalis allapotanak es 
eletminosegenek javitasaert a kovetkezo tevekenysegeket vegezte a 2007. januar I. - 2007. december 
31. kozotti idoszakban: 

• Kozvetlen pszichiatriai segitsegnyujtas PTSD szindr6mas menedekkerok szamara. 

• 	 A kinzas szomatikus hatasaira iranyul6 orvosi kezelesek tamogatasa (pI. fogaszat, 
ortopedia). 

• 	 Kinzast atelt menedekkerok tamogatasa a menedekjogi eljarasban orvosi szakvelemeny 
elkeszftesevel. 

• 	 Bantalmazast, atelt menedekkerok aktivalasa a menedekjogi eljaras ideje alatt speciaiis 
nyelvi foglalkozassal. 

• A befogad6 allomasokon dolgoz6 szakemberek rendszeres szupervizi6ja. 

• 	 Kepzes, oktatas, figyeiemfelhfvas: tanfolyamok, tajekoztat6-informal6 kurzusok 
szervezese a menekiilttaborok szemelyzete (orvosok, noverek, apol6k) iIIetve 
mindazok szamara, akik a bantalmazottakkal kozvetlen kapcsolatba keriilnek 
(Ugyintezok, hatarorseg dolgoz6i, szocialis munkasok). 

• 	 Dokumentaci6s es kutatasi tevekenyseg: az alapitvany gyakorlati tevekenysege mellett a 
kutatas alapveto celja a tenipias m6dszerek folyamatos fejlesztese. 

• 	 Kooperaci6s tevekenyseg: a Cordelia A lapitvany munkatarsai rendszeresen vesznek reszt 
nemzetkozi szakmai tapasztalatcseret elosegfto talalkoz6kon es konferenciakon 
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