Autisták Országos Szövetsége
Felügyelő Bizottsága

Felügyelő bizottsági jelentés
a 2016. 05. 14-én tartandó közgyűlésre

A jelentés kiterjed a szervezet:




elnökének 2015. évi beszámolójára,
2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójára és közhasznúsági jelentésére,
Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló jelentésére.

1.) A Felügyelő Bizottság jelenlegi összetételében 2016. február 06-án állt fel, így csak a
rendelkezésére bocsátott, fenti dokumentumok alapján készítette el jelentését.

2.) Az elnöki beszámolóhoz
A Felügyelő Bizottság az elnök beszámolóját tételesen áttanulmányozta, az abban leírtakkal
egyetért és elfogadásra javasolja.











Az AOSZ saját éves munkaterveit az Országos Autizmus Stratégia (OAS) és az
Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) alapján készíti el és ezen dokumentumok
iránymutatása alapján végzi érdekvédelmi munkáját.
2015. év folyamán 807 megkeresésre reagálva nyújtott segítséget (e-mailben,
telefonon, postai levélben és személyesen). Az összes megkeresésből 179 esetben jogi
segítségnyújtásra volt szükség. A korrekt felvilágosítás érdekében 3 alkalommal
kértek hivatalos állásfoglalást.
Kettő alkalommal szerveztek mentorszülő találkozót tréner vezetésével és szintén 2
alkalommal szerveztek a Nyolc Pont projekt keretében kiképződött mentorszülők
részére találkozót.
Az Autista Majorságok Hálózata részére három alkalommal szervezett az AOSZ
találkozót és a tagszervezetek érdekében 5 alkalommal folytatott egyeztetést az
EMMI-vel
Az AOSZ a tagszervezetekkel együttműködve 8 alkalommal szervezett szülő tréninget
( 1 Fogódzó, 6 Felnőtt Fogódzó és 1 Autizmus és szexualítás).
A vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő program során2 015-ben 11
tagszervezet írt alá vállalkozási szerződést és együttműködési megállapodást, ezen



kívül 1 szervezet csak együttműködési megállapodást írt alá. A vállalkozási szerződés
keretében a 11 szervezetnek összesen 2.180.000 Ft támogatás került kifizetésre az
Információs Centrum szolgáltatás kiterjesztésének ellátására.
A „Tartalmas Pihenés” nyári tábor pályázatban a továbbadott támogatás összege
1.200.000 Ft volt. Tíz civilszervezet, illetve intézmény kapott támogatást
táboroztatásra.

3.) A 2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági mellékletéhez
A Felügyelő Bizottság a 2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági
mellékletéhez Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló 2016. május 4-én átadott
könyvvizsgálói jelentését tanulmányozta az abban leírtakkal egyetért.
 A könyvvizsgálat hiányosságot nem tárt fel, az előző év hiányosságai korrigálva
lettek. Szövetség gazdálkodási fegyelme, pénzügyi és számviteli tevékenysége
megfelelő és jogszabályszerű.
 Eredmény kimutatás: a Szövetség tagdíjjakból, költségvetési támogatásból és
pályázatokból gazdálkodik, a célzott támogatásokkal elszámolt a folyósító
minisztérium felé, illetve a pályázatkiíró szervezet felé, így a 2015. évi pénzügyi
beszámolót 30.871.000 Ft mérleg főösszeggel és 2.176.000 Ft mérleg szerinti
eredménnyel elfogadható.
A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja, hogy az AOSZ a 2015. évi pénzügyi
és szakmai beszámolóját a mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlés fogadja el, mely
szerint a Szövetség az alapszabálynak megfelelően működött.
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