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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi melleklete PK-142 

Szervezet neve: 

ICORDELIA Alapitvfmy a Szervezett Eroszak AldozataiE~rt 

KitOIt6 verzi6:2.52.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.24 13.52.46 

Az egyszerusftett eves beszamol6 merlege 
(Adatok ezer torintban.) i 

Elozo ev Elozo ev 
helyesbftese 

Targyev 

ESZKOZOK (AKTfvAK) 

A. Befektetett eszk5z5k 819 7201 

I. Immaterial is javak 0 

II. Targyi eszkozok 819 720 

III. Befektetett penzugyi eszkozok 

B. Forg6eszkozok 13581 40634 

I. Keszletek 95 53 

II. Kovetelesek 6163 288 

III. Ertekpapfrok 

IV. Penzeszkozok 7323 40293 

C. Aktfv idobeli elhatarolasok 4385 11 095. 

ESZKOZOK OSSZESEN 18785 52449 

FORRAsOK (PASszfvAK) 

D. Sajat toke 14412 15465 

I. Indul6 toke~egyzett toke 200 200 

II. Tokevaltozas/eredmeny 13773 14212 

III. LekOtott tartalek 

IV. Ertekelesi tartalek 

V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegb61 439 1053 

VI. Tcirgyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol 

E. Celtartalekok 

F. Kotelezettsegek 4282 49781 
I. Hatrasorolt kOtelezettsegek 

II. Hosszu lejaraW kotelezettsegek 

III. Rovid lejaratU kotelezettsegek 4282 4978 

G. Passzfv idobeli elhatarolasok 91 32006 

FORRAsOK OSSZESEN 18785 52449 

I 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi mellekiete PK-142 

Szervezet neve: 

CORDELIA Alapftvany a Szervezett Eroszak Aldozataic~rt 

Az egyszerusftett eVeS beszamol6 eredmeny-kimutatasa (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevekenyseg Vallalkozasi tevekenyseg Osszesen 

el6z6ev el6z6ev targyev elozoev el6zoev targyev el6z6ev el6zoev targyev 
helyesbfrese helyesbfrese helyesbitese 

1. Ertekesftes nett6 arbevetele 240 1046 240 1046 

2. Aktiwilt sajAt teljesftmenyek 
erteke 

3. Egyeb bevetelek 
61921 76023 61921 76023 

- tagdfj, alapft6t61 kapott
beflzetes 

- tamogatasok 61921 74089 61921 74089 

- adomanyok 
1934 1934 

4. PenzOgyi muveletek bevetelei 745 717 745 717 

5. RendkfvOli bevetelek 

ebbol: 

alapft6t61 kapott befizetes 

tamogatasok 

A. Osszes bevetel (1+2+3+4+5) 77 786 62906 77 786 

ebbol: k5zhasznu tevekenyseg
bevetelei 62161 77 069 62161 77069 

rdftasok 29032 39321 29032 39321 

7. Szemelyi jeUegu rafordrtasok 33160 36684 33160 36684 

ebb61: vezeto tisztsegviselok
juttatasai 0 0 

8. Ertekcs5kkenesi lefras 243 150 243 150 

9. Egyeb rafordrtasok 32 123 32 123 

10. PenzOgyi muveletek 
0rafordftasal 455 0 455 
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A kettos konyvviteIt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklete PK-142 

Szervezet neve: 

iCORDELIA Alapftvany a Szervezett Eroszak Aldozataiert 

Az egyszerOsitett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa 2. 

Alaptevekenyseg Vallalkozasi tevekenyseg 

el6z6 ev el6z6ev targyev el6z6ev ef6z6 ev targyev el6z6 ev 
helyesbitese helyesbftese 

11. RendkfvOli rcifordftasok 

B. bsszes rafordftas 
(6+7+8+9+10+11) 62467 76733 62467 

ebb61: kozhasznu tevekenyseg 
rafordftasai 62467 62467 

C. Ad6zas elatti eredmeny (A-B) 439 1053 439 

12. Ad6fizetesi k6telezettseg 

D. Ad6zott eredmeny (C-12) 
439 1053 439 

13. Jovahagyott osztalek 

E. Targyevi eredmeny (D-13) 
439 1053 439 

Tajekoztat6 adatok 

A. Kozponti koltsegvetesi 
tamogatas 

B. Helyi onkormanyzati 
kOitsegvetesi tamogatas 

C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis 
alapjaib61, IlIetve a KoMzi6s 
Alapb61 nyujtott tamogatas 

D. Normatfv tamogatas 

E. A szemelyi jovedelamad6 
me~hatarozott reszemek ad6z6 
ren elkezese szerinti 
felhasznalasar61 sz616 1996. evi 

196 196c,;XXVl.torveny alapjan kiutalt 
osszeg 

F. Kozszoigaitatasi bevetel 

Az adatok konywizsgalattal ala vannak tamasztva. 
Konyvvizsgal6i zaradek 0 Igen 

(Adatok ezer (orintban.) 

bsszesen 

el6z6ev targyev 
helyesbftese 

76733 

76278 

1053 

1053 

1053 

[XJ Nem 
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A kettos konyvviteit vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi melleklete PK-142 

1. Szervezet azonosrt6 adatai 

1.1 Nev 

1.2 Szekhely 

Iranyftoszam: I~~I[~]~ TelepOles: I 
L
B_u_d_a.:....p_es_t___________________---1 

K6zterOiet neve: IBalzac I
L-______________________~ 

KozterOlet jelJege: lutca 

Hazszam: 137 I U~pcsohaz: 1 Emelet: 1.....1111__----"1 Ajto: 

1.3 Bejegyzo hatarozat szama: 11121.lpIKI·16IoI615161 1/111919161/11151 

1.4 Nyilvantartasi szam: [illJ/@]]/11131710121 

1.4 Szervezet ad6szama: [!J~@]~~~~~ - [!J -@][!J 

1.6 Kepviselo neve: Idr. Hardi Lilla 

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa 

Tevekenysegtink fokuszillian 2012·ben Is a Magyarorszagra erkezo, kfnzast vagy mas sulyos traumat alelt 
menekOttek mentalis allaporanak es eletminosegenek javftasa alit, attog6 psziCf'lo·szocililis, pszichiatriai 
rehabilitaci6 nyujrasan keresztill, amely kiterjedt az aJa,bbl tevekenysegekre: a) egyeni/csoportos 
pszichiatriai)pszichoI6giailnon.verbAlls terflpiak. b) a terflplakhoz szorosan kapcsol6d6 szociAlls ramogat6 
evekenyseg, c) fizioter.&pilis, Ill. orvosi/szomatikus szolgaltatasok, gy6gyszerek, gy6gyaszati 
segedeszkoztik finanszirozasa. d) szakorvosi velemenyek keszitese az Ogyfel keresere menekOitOgyi 
eljarashoz vagy egyeb cidb61. 
Eme11ett partnerkent feszt vettOnk ket alaptevekenysegOnkhoz kapcsol6d6 nemzetk6zi kutatas.tejlesztesl 
projektben: partnerszervezetekkel k620sen erzekenylto rendezvtinyt szerveztOnk a krnzas aldozatainak 
lViiagnapja alkalmab61 Bicsken: szupervlzi6s foglalkoz8st es trimingeket tartottunk. 
lTeveken~t.lnket tetje.s egeszeben paly.izati forrasokb61 finansziroztuk,iIIetve esetenkent onkentes alapon. 

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 

3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: IA lakossag egeszsegi allapotanakjavirehabilitaci6 

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsolod6 k6zfeladat, jogszabalyhely: 11997.evi CLiV. tv az egeszsegugyr6j 

I 
3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: Ikfnzast vagy mas traumat atelt szemelyek 

3.4 Kozhasznu tevekenysegbol reszesUlok letszama: 1639 
3.5 Kozhasznu tevekenyseg fObb eredmenyei: '-'-'----------------' 

IA klnzast vagy mas traumat atell menekOltek reszere l1yC1jtott pSZicho-szocialis rehabllitaci6 reven 
iszamos Ogytelnel psziches es szomatikus allapotjavulas kbvetkezen be,megkOzdO-kepessegOk 
avulasaval Inetgraci6s eselyeik nonek. A korabbi kln;uis tenyet tis annak ut6haUisait dokumenro.I6 
~rvosi sza.l<velemenyek kiadasaval a menekOltugyi eljarasban nyiljtonunk segftseget szamos Ogytelnek. 

! 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklete PK-142 


1. Szervezet azonosft6 adatai 

1.1 Nev 

ORDELlA Afapiwany a. Szervezett Eros:zak doza.taiert 

1.2 Szekhely 

Iranyft6szam: [!][I~I~ TelepOles: I....B_u_d_a..:..p_e_s_t____________________-' 

KozterOlet neve: I....B_a_'z_a_c__________---' KozterOiet jellege: 
lutca 

Hazszam: 137 1 Lepcs6haz: 1 Emelet: L...III___---' 
Ajt6: 

1.3 Bejegyzo hatarozat szama: 11121.lpIKI.161016IsI61 1'111919161'11Isl 

1.4 Nyilvantartasi szam: @I!k@I~kI113171 0 121 

1.4 Szervezet ad6szama: [!]~I@:II~@:I~I~I~ _ [!] -@][!] 

1.6 Kepviselo neve: Idr. Hardi Lilla 

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es ktizhasznu tevekenysegek bemutatasa 

rrevekenysegOnk f6kuszaban 20l2·ben is a Magyarorszayra erkezo, kfnzast vagy mas sulyos traumat attHt 
menekOltek mentalis allapotcinak es eletminosegenek javitcisa alit, atfog6 pszicho-szocicilis, pszichiatriai 
rehabilitaci6 nyujtcisan keresztiil, amely kiterjedt az alabbi tevekenysegekre: a) egyenl/csoportos 
pzichiatriailpszichologiai/non-verballs terapiak, b} terapiahoz szorosan kapcsol6d6 szociAlis tAmogat6 
evekenyseg, c) fizioterapias. ill orvosi/szomatikus szolgaltatasok, gy6gyszerek, gy6gyaszati 

segedeszkozok finanszfrozasa, d) szakorvosi velemenyek keszitese felkeresre a menekLllrt.lgyi eljarashoz 
vagy egyeb cetb61. 
Emellett partnerkent resz vettOnk ket aiaptevekenysegOnkh6z kapcsol6d6 nemzetk6zi kutatas-fejlesztesi 
projektben;partnerszervezetekkel kozosen erzekenyft6 rendezvenyt szerveztOnk a kfnzas cildozatainak 
vilagnapja alkalmab61 Bicsken;szupervizi6s foglalkozast es treningeket tartrottunk. 
TevekenysegOnket gya.korlatllag teljes egeszeben palyazatl forrasokb61 finanszrroztuk, esetenkent 6nkentes 
alapon. 

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 

3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: 1EgyUttmukodes a kozeptavu tudoman~-, technol6gia 1 
3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely: 12004.evi CXXXIV.tv a kutatas fejles~ 

Itesrm es a technol6giai innovaci6r61 1 

3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: ImenekUltugyi szakemberek 
1 

3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesOl6k letszama: Isoo 
3.5 Kozhasznu tevekenyseg f6bb eredmenyei: 

1 

iA menekOltOgyi szakemberek reszere nyujtott treningek es szupervlzl6s foglalkozasok hozzajarultak a 
iszakemberek erzekenyftesehez (trauma.menekOh~s, PTSD, kinzas temak6r6k), a kookret esetek 
kbnnyebb feldolgozasahoz, a burn-out megel6zesehez. A klnzas aldozatalnak vllagnapja alkalmab61 
ltanott megemh~kezes figyelemfelkelt6 es erzekenylw hatassal volt a szelesebb nyilvanossag eliSn is. 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 

egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklete 
 PK-142 

Szervezet neve: 

ICORDELIA Alapftvany a Szervezett Eroszak Aldozataiert 

7. Kozhasznu jogallas megallapftasahoz szukseges mutat6k 
(Adatok ezer forintban.) 

Elozo ev (1) Targyev (2)Alapadatok 

B. Eves osszes bevetel 62906 77786 

ebb61: 

C. A szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az 

ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz616 

1996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeg 
 196 

D. Kozszoigaitatasi bevetel 

E. Normativ tamogatas 

F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, iIIetve 

a Kohezi6s Alapb61 nylijtott tamogatas 


G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)] 62710 77 786 

H. Osszes rAtordftas (kiadas) 62467 76733 

I. Ebbol szemelyi jellegCi rAtorditas 33160 36684 

J. Kozhasznli tevekenyseg rAtordltasai 62467 76278 

K. Ad6zott eredmeny 1053439 

L. A szervezet munkajaban kozremukOdo kozerdeku onkentes 
tevekenyseget ve~zo szemelyek szama 
~a kozeraekll onk ntes tevekenysegr61 sz616 

005. evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en) 

Erafomits ellatottsag mutat6i Mutat6 teljesitese 

/Vem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft] 


Igen 

0~ 
Ectv. 32. § (4) b) [K1 +K2>=O] 0~ 
Ectv. 32. § (4) c) [(11 +12-Al-A2)/(Hl+H2»=O,25] ~ 0 

Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i Mutat6 teljesitese 

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(G1 +G2) >=0,02] 0 ~ 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2»=O,5] 0~ 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fa] ~0 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 

egyszeriisitett beszamo16ja es kozhasznusagi melleklete 
 PK-142 

Szervezet neve: 

ICORDELIA Alapltvany a Szervezett Eroszak Aldozataiert 

EMAlZGUJ2.4.1 ~Traumatizalt menech~kkerOk komplex pszicho-szocialis
Tamogatasi program elnevezese: rehabi li1licl6ja 

EU MenelWlWgyi AlapjaTamogat6 megnevezese: 
BelOgyminfszterium 

kozponti koltsegvetes 00 

Tamogatas forrasa: 
onkormanyzati koltsegvetes D 
nemzetkozi forras 00 
mas gazdalkod6 D 

Tamogatas id6tartama: 12012.01.01- 2012.12.31. 

Tamogatasi osszeg: 40365664 

- ebboJ a targyevre jut6 osszeg: 40365664 

targyevben felhasznalt osszeg: 40365664 

targyevben foly6sftott osszeg: 
34311414 

Tamogatas tfpusa: visszaterftend6 vissza nem terftendo 00 
Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcimenkent 

Szemelyi 14839821 

IDologi 25525843 

Felhalmozasi 

6sszesen: 40365664 

Tamogatas targyevi felhasznalAsanak szoveges bemutatasa: 

fA terapias munkaban 5 pszichiarer, 1 non-verbalis terapeuta es 2 pszichol6gus mQktldon ktizre. Osszesen 514 Ogyfelet 
attunk el 1147 araban. Pszichoterapias eltatii.sban (beleertve a gy6gyszeres ellii.t4st is) osszesen 497 Ogyfttl reszesOlt. 

fizloterapias ellaU\sban 54 Ogyfel reszesOlt, osszesen 4U aJkalommal. IU iN soran tisszesen 346 jegyz6konyvezen 
~ocl'lIs ellatAsi aJkalomra kerOit sor (79 ogyfel). Az Ogyfelek szamara az Alapitvl.\ny fOggetlen szakorvosl 
IVelemenyeket keszitett,. melyben azonosfthatoak a Idnzasra utalo jelek. 

AZ UZletl eVDen vegzen rOOD teveKenysegeK es programoK Demutatasa 
Az Alapit."Vany munkatarsaJ a menedekkero Ogyfeleket jellemzoen a szamukra ideiglenes onhont ado debreceni 
befogadoallomason es a bekescsabai orzott szallason kerestek fel. 
A fOkent egyenl. rltkabban csoportosJ csaladteraplas foglaJkozasokra hell rendszeresseggel kerOlt sor, lehetOseg 
szerint az Ogyfelek anyanyel"'n. 
~,kor8bbl evekhez hasonloan tUIapotv8ltozasc mer6 kerdO(vet venOnk fel az arra alkalmas kliensekkel, ezzel meIVe 

unkank eredmenyesseget. 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszerusitett beszamol6ja es kozhasznusagi melleklete PK-142 

Szervezet neve: 

ICORDELIA Alapitvany a Szervezett Eroszak Aldozataiert 

EMAI.2OW3.7.1. 
Tamogatasi program elnevezese: Irraumatiziilt menekUltek komplex. pszicho-szocialis rehabilitaci6ja 

EU MenekOltugyi .Alapja Tamogat6 megnevezese: 
eelOgyminiszM-rllilm 

kozponti koltsegvetes 00 
onkormanyzati koltsegvetes DTamogatas forrasa: 


nemzetkozi forras 
 00 
mas gazdalkod6 D 

12012.01.01.2012.12.31..Tamogatas idotartama: 

Tamogatasi osszeg: 

- ebbol a targyevre jut6 osszeg: 18474149 

- targyevben felhasznalt osszeg: 18474149 

- targyevben foly6sitott osszeg: 
15703027 

Tamogatas tfpusa: visszaterrtend6 vissza nem terftend6D 00 
Targyevben felhaszmilt osszeg reszletezese jogcfmenkent 

Szemelyi 6778504 

Dologi 

Felhalmozasi 

Osszesen: 18474149 

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa: 

!A projekt szolgaltamsaiban reszesOit Ogyfelek szama 212 fo; kozOlOk 201 to reszesUlt pszichoteniphiban. 6 fa csak 
iszocicUis ellamsban, tovcibbl 2 f6 csak szomatikus ellamsban. A korabbi evekhez hasonloan most is leginkabb 
ifogaszati ellatasok irant mutatkozon nagy igeny. Teraplas cella! az ev soran 5 budapesti kiranduh1sra kerolt sor, melyek 
J:.ibbek kCizt: BnbszlntuizlatogatAs. muzeumlatogatAs • haj6klranduIAs voltak. 

AZ uZleu evoen vegzeu: TODD teVeKenysegeK es programoK oemutatasa 
Az Alapitvany munkatarsai az elismert es oltalmazon Ogyfeleket a szamukra ideiglenes onhont ado bicskei befogad6 
allomason kerestek fel. Ezen kivOl eseti Jelleggel igeny szerint ellattak a befogad6 allomasokrol mar kiklSltlSzlSn 
korabbi Ogyfeleinket Is ( ut6gondozas). Terapeutalnk a korabbi gyakorlatot kovetve. "mozg6 team"·kent egymast 
valrva. litlagosan havi ket alkalommallatogattak a befogad6 allomast. A terapias munkAban 5 terapeutank. valamlnt 
Slocialis segitank es kepzett tolmacsok mOkt>dtek kOzre. 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklete PK-142 

Szervezet neve: 

Iaz ENSZ Kfnzis Aldozataiert Onkentes Alapja 2012. evi patyazad tamogatasa
Tamogatasi program elnevezese: (UNVFVT) 

ENSZ Emberi 3ogok FObiztossaga ( OHCHR )Tamogat6 megnevezese: 

kozponti koltsegvetes D 
onkormanyzati kOltsegvetes DTamogatas forrasa: 


nemzetkozi forras 
 [Xl 

mas gazdalkod6 D 
12012.0L01·2012.12.31..Tamogatas idotartama: 

Tamogatasi osszeg: 13050994 

- ebbol a targyevre jut6 osszeg: 13050994 

- targyevben felhasznalt osszeg: 13050994 

- targyevben foly6sftott osszeg: 
13050994 

Tamogatas tfpusa: visszaterftendo vissza nem terftendo [XlD 
Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogclmenkent 

Szemelyi 5080025 

Dologi 
7970969 

Felhalmozasi 

6sszesen: 13050994 

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa: 

!lo12·ben osszesen 254 elsodleges I masodlagos kfnzas - tUh~16nek nyUjton terapiat Alapitvanyunk. A kiegeszlt6 
palyazati forrasb61 a terapias es adminisztrativ szemelyzet berenek egy reszet. tolmacsdljakat. terapiahoz kapcsol6d6 
l,lUUasi koltsegeket., szomatikus ellawi koltsegeket. gyogyszereke1, Ogyfelekhez kapcsol6d6 egyeb ellatasi koltsegeket. 
rezslkoltseget. nemle'lkt.lzi utazasi ktHtsegeket. belsts szupervfzi6s foglalkozasl dijat. kOnyvvizsgal61 dfjat 
flnanszlroztunk. 

AZ uZletl eVDen vegzeu TODD teveKenysegeK es programoK oemutatasa 
A UNVFVT kiegeszrto tamogawt nyujt a szervezet altai megval6siton projeknevekenyseghez. amelynek fo celja a 
Magyarorszagon elo kinzas.ifdozatok eletminCSseg6nek j8vltAsa, annak erdekeben, hogy serOleseikbOI felepOlhessenek 
estileg es letkileg egyaranl. Ez az atfogo celkituzes ket tovabbi projektcelr fagla! magaban: kOzvetlen rehabilitaci6s 

szolgaJlatasokon keresztOl javitanl a kinzas aldo:r:alainak pszichiatrial es szomatikus aJlapotan. 

! 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszniisagi mellekiete PK-142 

Szervezet neve: 

ICORDELIA Alapitvimy a Szervezett Eroszak Aldozataiert 

"PROTECT~ (E.uropai MenekOitugyi Alap k6.zossegi ctHkit. 2(09)
Tamogatasi program elnevezese: European Refugee Fund -COmmon Action 2009 

European Union - European COmmissionTamogata megnevezese: 
Europai Unlo - Europal 6b:otts.ig 

kozponti koltsegvetes D 

Tamogatas forrasa: 
onkormanyzati koltsegvetes D 
nemzetkozi forras 00 
mas gazdalkoda D 

Tamogatas id6tartama: 2010.07.01. ·2012.02.28. 

Tamogatasi osszeg: 12434392 

- ebb61 a targyevre juta osszeg: 1322818 

- targyevben felhasznalt osszeg: 1322818 

- targyevben folyasftott osszeg: 
0 

Tamogatas tfpusa: visszaterftend6 vissza nem terftend6IJ 00 
Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent 

Szemelyi 0 

Dologi 
1322818 

Felhalmozasi 0 

6sszesen: 1322818 

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa: 

~ uimogatlis targyevi resze 4 munkatars projekthez tartozo ber.reszet, iIIetve az utrechti projekttalalkoz6 koltsegeit 
:edezte. 

AZ UZletl evoen vegzett tOOO teveKenysegeK es programoK oemutatasa 
!l012-ben a projekt zaro szakaszahoz erkezen. Befejezodott a kifejlesztett dokumentumok magyar nyelvre forditAsa es 
Isor kerOlt egy zaro tal.iJkoz6ra Utrechtben. 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi mellekiete PK-142 

Szervezet neve: 

ICORDELIA Alapftvany a Szervezett Eroszak Aldozataiert 

TamogaUisi program elnevezese: 
"'PROTEC"f·ABLE" (&lropai MenekOOOgyi Afap, ~zossegi celkit; 2011) 
European Refugee Fund - Common Action, .2011 

Tamogato megnevezese: European Union· European Commission 

Tamogatas fomisa: 

kozponti koltsegvetes D 
onkormanyzati k61tsegvetes D 
nemzetkozi forras 00 
mas gazdalkodo D 

Tamogatas idotartama: 12012.09.01•• 2014.02..26. 

Tamogatasi osszeg: 9307887 

- ebb61 a targyevre juto 6sszeg: 1646 079 

targyevben felhasznalt osszeg: 1646079 

targyevben folyosftott osszeg: 
5863968 

Tamogatas tfpusa: visszaterftend6 D vissza nem terftend6 00 
Targyevben felhasznalt Osszeg reszletezese jogcrmenkent 

Szemelyi 0 

Dologi 
1646079 

Felhalmozasi 0 

6sszesen: 1646 079 

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szOveges bemutatasa: 

iA 2012 szeptembereben induh nemzetkozi partneri egyuttmukOdesben megvalosul6 projekt a PROTECT project 
ito'ytata5a, celja egy trtiningprogram kUejlesztese a PROTECT kereteben kidolgozott eszk6zhoz, a trenerek felkeszltese 
Ia trenlngek haza; megtal"t.SSiVa es lebonyolitasara. A projektben 3 munkatars "HZ r&szt reszmunkaJdOben. 
A tlIrgyeVben a prOjekt a rom.! utnzas ktjlts.e.geit es a 3 munkatars kapesol6d6 berk6ltseg-reszelt fedeu!!!. 

AZ UZletl evben vegzen TODD leveKenysegeK es programoK OemU1alaSa 
lOU-ben sor kerOlt az elsO projekttalatko.zora Romciban. megkezdodott a treningtematika kidolgozasa. 
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