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1. A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Név: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

2. Képviselő: Richard Harrill kuratóriumi elnök,

3. Székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 8., 

4. Adószám: 18489554-2-43

5. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

6. Nyilvántartásba vételi és közhasznúsági végzés száma, kelte: 

Pk. 62.803/1999, Székesfehérvár, 1999. május 19.

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány célja:

Az  Alapító  az  Alapítványt  az  1997.  évi  CLVI  tv-ben  felsorolt  alábbi  közhasznú  tevékenység 
megvalósítása céljából működteti:

• nevelés és oktatás, /26§c. 4. pont/ 

• képességfejlesztés, /26§c. 4. pont/ 

• ismeretterjesztés, /26§c. 4. pont/

• euro-atlanti integráció elősegítése /26§c. 19. pont.

Az  Alapítvány  célja,  hogy  lehetőséget  nyújtson  diákoknak,  egyetemi  hallgatóknak  és  fiatal 
munkavállalóknak, hogy több éven keresztül közcélú tevékenységet  folytathassanak, részt vegyenek a 
településük  környezeti,  társadalmi,  oktatási  problémáinak  megoldásában  és  ezzel  felkészüljenek 
állampolgári jogaik és kötelezettségeik demokratikus viszonyok közötti gyakorlására.

Az Alapítvány felkészíti a fiatalokat a helyi közösségi szükségletek felismerésére, helyi vezető pozíciók 
betöltésére, fejleszti az ehhez elengedhetetlenül szükséges közösségi gondolkodásmódot és kézségeket 
(pl. tárgyalástechnika).

A fejlett demokratikus államokkal folytatott tapasztalatcsere végett az Alapítvány programjai - a nemzeti 
jelleg megőrzése mellett - nemzetközileg kialakuló oktatóhálózat részeként működnek. Az Alapítvány 
ezen  túlmenően  céljai  elérése  érdekében  települési  önkormányzatokkal,  iskolákkal,  magáncégekkel 
működik  együtt.  Programjait  középiskolák  osztályfőnöki  órájának  keretében,  táborok,  klubok 
szervezésével, létrehozásával, működtetésével valósítja meg, melyhez írásos, illetve képi oktatóanyagot 
készít és oktatót biztosít.
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2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Lsd. csatolva. 
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3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2011. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Támogató Program Támogatás (Ft)
FH – Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat               5 836 676 Ft

Összesen 5 836 676 Ft  

Az alapítvány központi költségvetési szervtől támogatásban csak nyilvánosan meghirdetett pályázatokon 
keresztül részesült. 

A támogatásokról a szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre beszámolt a támogatók felé.

5



4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS, CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Bevételek megoszlása 2011 Összeg
(ezer Ft)

Százalékban

Állami támogatás 
FH - Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat

                
                        5 836

                       

  
7.1 %

Pályázati támogatások 
Morgan Stanley
IYF
Vodafone Magyarország
OTP
YSA

                       6 921
                    35 761
                      5 910
                      6 806

             750

8.5 %
43.7 %
7.2 %
8.3 %
0.9.%

Üzleti adomány 
Nyilt Társadalom Intézet  

                  
                   11 161  13.7 %

Egyéb –, egyéb bevételek                      7 985    9.8 %
Egyéb – APEH 1%                         694    0.8 %
Összesen                    81 824 100.0 %

Költségek 2011 Összeg (ezer Ft)

Működési költségek (iroda 
fenntartás, kommunikáció) 3 466

Személyi kifizetések (munkabérek, 
egyéb személyi kifizetések) 15 737

Belső fejlesztés, stratégia, PR, 
szakmai továbbképzés 758

Program költségek 48 196

Pályázati támogatás                                     12 142

Ösztöndijak                                       1 500

Egyéb költségek  449

Összesen 82 248
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5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 
KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2011. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem 
részesült  támogatásban  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi  önkormányzattól, 
kisebbségi települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől.
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6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a 2011. évben nem nyújtott juttatást a vezető tisztségviselőinek. 
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

Küldetésnyilatkozat

Meggyőződésünk szerint modern demokrácia csak felkészült állampolgárok aktív részvételével 
működhet.  Ezért  célunk,  hogy a közösségi  tanulás  és  az  állampolgári  részvétel  széles  körben 
elterjedt és elismert gyakorlattá váljon az iskolarendszeren belül és azon kívül. 

A küldetés megvalósításának formái

• Helyi hálózatfejlesztés
• A közösségi tanulás elismertségének növelése
• A közösségi tanulás módszertanának továbbfejlesztése
• Munkaerőpiaci programok
• Iskolarendszerhez kötődő programok
• Felsőoktatási programok
• Kutatás, döntéshozók bevonása
• Nemzetközi kapcsolatépítés
• Minőségbiztosítás

A szervezet működését meghatározó alapértékek

• Átláthatóság
• Integritás
• Együttműködés
• Kreativitás
• Nyitottság
• Szakértelem
• A különbözőség elfogadása
• Politikai semlegesség

A DIA eddigi eredményei számokban:

• 6 Önkéntes Fiatalok Napja
• 5 Országos DIA Önkéntes Nap
• 7 szakmai kiadvány
• 10 akkreditált tanár továbbképzés
• 10 kitakarított erdős terület
• 10 felépült játszótér
• 16 hazai és nemzetközi nyári tábor,
• 31 nemzetközi partner
• 70 képzés
• 200 önszerveződő csoport
• 650 szakember képzése
• 150 000 önkéntes munkaóra
• 500 000 fiatal önkéntes

Médiamegjelenések 2011-ből:

Kreatív zsenik hajtják előre a világot? (Parókia portál, 2011. november 29.)
A Jendrassiké a Közöd!-díj (Vehír, 2011. november 24.)
Disputa táborban a záhonyi kollégisták (Hajdú Online, 2011. augusztus 21.)
A DIA Disputa programja a záhonyi dr. Béres József Kollégiumban (bereskoli.hu, 2011. augusztus 16.)
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Vendég a háznál (Kossuth Rádió, 2011. július 18.)
Beleszóltak. Ifjúsági önképek a munkaerő  piacról.   (Új Ifjúsági Szemle, 2011. július)
Szóval?! Összefoglaló (MTV, 2011. május 14.)
Már nem ciki az önkéntesség (RTL-klub, 2011. május 3.)
A normátlanság megöli a demokráciát (FigyelőNet, 2011. április 30.)
Jásztelken van KÖZÖD (Lánchíd Rádió, 2011. április 19.)
Szimbólumok a lepedőn (Borsod Online, 2011. április 18.)
Két keréken az önkéntességért (FMH, 2011. április 18.)
Fogadóóra: Szóval?! Középdöntők (MTV, 2011. április 17.)
Ma van az önkéntes fiatalok napja (Radio6, 2011. április 16.)
Ma van az Önkéntes Fiatalok Napja (Népszava, 2011. április 16.)
Ma van az önkéntes fiatalok napja (Index, 2011. április 16.)
Közöd! ÖFN a Civil negyedben (NeoFM, 2011. április 15.)
Önkéntes Fiatalok Napja (Royalmagazin.hu, 2011. április 15.)
Több ezren önkénteskednek a héten (Rádió FM95, 2011. április 13.)
27 ezer fiatal önkénteskedik szombaton (Borsod Online, 2011. április 12.)
Tatabányán is Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja (civilkd.hu, 2011. április 12.)
Önkéntes Fiatalok Napja: programsorozat Vas megyében (Vas népe, 2011. április 12.)
Szóval?! Irány az országs döntő (Kisalföld, 2011. április 12.)
A megfelelő cél érdekében mégis lehet mozgósítani a fiatalokat? (Nyíregyházi Napló, 2011. április 11.)
Aktív civilek Iszkaszentgyörgyön (FMH, 2011. április 11.)
Vitaverseny Veszprémben (Vehír, 2011. április 11.)
Önkéntes fiatalok a jövőért (Napló, 2011. április 8.)
Önkéntesáradat jön április 16-án (Index, 2011. április 8.)
Hatodszor is Önkéntes Fiatalok Napja (ZTV, 2011. április 7.)
Fuss a Fényben! a 180 percben (MR1-Kossuth, 2011. április 7.)
Tanuljunk meg vitatkozni (Napló, 2011. április 6.)
EU-s vitaverseny (Veszprém TV, 2011. április 6.)
Híradó (Kapos TV, 2011. április 5.)
"Ezek a mai gyerekek!" (Sonline, 2011. április 5.)
Önkéntes fiatalok napja (Humana, 2011. március 29.)
Közöd! Két keréken a 180 Percben (MR1 Kossuth Rádió, 2011. március 28.)
Civil fórum: A közösségi munkát részben a tanárok koordinálják (HírTV, 2011. március 23.)
Önkéntes nap az ELTE-n (Kisalföld, 2011. március 9.)
Iskolai Közösségi Szolgálat a Fogadóórában (MTV, 2011. március 6.)
Nemcsak anyagi támogatást nyújt a DIA (Dél-Magyarország, 2011. február 16.)
Közösségi programok Szabolcsban az Önkéntesség Európai Évében (Retro Rádió, 2011. február 15.)
Pályázati információs nap Székesfehérváron (Fehérvár TV, 2011. február 11.)
Önkéntes diákmunka lehet az érettségi feltétele (MTV, 2011. február 9.)
Kötelező karitatív munka lehet az érettségi feltétele (Vas Népe, 2011. február 6.)
Óh, azok a régi építőtáborok! (Népszabadság, 2011. január 24.)
Fogadóóra (MTV, 2011. január 23.)
Jótündérek vagy ingyenmunkások? (Népszabadság, 2011. január 20.)
Kossuth Rádió - Esti beszélgetés (MR1 Kossuth Rádió, 2011. január 2.)
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A SZERVEZET FŐBB TEVÉKENYSÉGEI 2011-BEN

KöZöD! Program

A 2002 óta működő KÖZÖD! program a Demokratikus Ifjúságért  Alapítvány hálózati  programja.  A 
program nem-formális és informális keretek közt bővíti a fiatalok tanulási lehetőségeit, lehetőséget nyújt 
számukra, hogy tapasztalati tanulás útján sajátítsanak el a mindennapi életben hasznosítható készségeket, 
és segíti őket abban, hogy pozitívan járuljanak hozzá közösségük fejlődéséhez. A programban 14-25 éves 
fiatalok  csoportjai  vehetnek  részt,  akik  rövid  vagy  hosszú  távon  közösségi  önkéntes  projekteket 
valósítanak meg környezetük, a helyi közösség érdekében.

A KÖZÖD! program a Nokia és az International Youth Foundation globális kezdeményezésének része 
volt korábban Make A Connection – Kapcsolódj be! néven, 2008-tól pedig KÖZÖD! néven működik a 
program.

A KöZöD! program sokszínű kezdeményezés. A különböző programelemek célja, hogy minden csoport a 
maga  igénye  szerint  kapcsolódhasson  be.  Az,  hogy  egy  csoport  a  KöZöD!  Hálózat  tagja,  nem  jár 
kötelezettségekkel a csoport számára. Nincsenek kötelező programok, a csoportnak nincsenek kötelező 
feladatai. Abba a programelembe kapcsolódnak be, amelyik nekik tetszik, amiből tanulni tudnak.

A KöZöD! program elemei 2011-ben a következők voltak:

• KöZöD! 7Próba
Ez egy új, Facebook-alapú programelem, aminek a meghirdetése történt 2011-ben.

• KöZöD! Találkozók
2011 júniusában került sor a Tófeszt KöZöD! Önkéntes Fesztiválra Debrecenben, ahol 
a fiatalok néhány napon keresztül önkéntes tevékenységeket végeztek a városban, majd 
esténként zenei programokon vettek részt.

• KöZöD! Pályázati Program
2011-ben 50 pályázati  programot  támogattunk  az  ország legkülönbözőbb pontjain  5 
millió Ft értékben. A pályázati támogatás szakmai jelenlétet, mentorálást is jelentett, 
amit a résztvevők nagyon elismertek.

• KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napja
A budapesti központi program a Fuss a fényben! Futógála volt a Margitszigeten néhány 
híresség részvételével: Bombera Krisztina, Miklósa Erika, Rubint Réka, Szabó Patrícia, 
Gusztos  Péter  és  Németh  Lajos.  Az  eseményen  közel  140  középiskolás  önkéntes 
segített 70 látás és mozgássérült fiatalt abban, hogy önfeledten sportolhasson.
Országos  szinten  kiemelkedő  eredmények  születtek:  összesen  32  000  fiatal  végzett 
önkéntes  tevékenységet  az  ország  közel  200  településén.  Ezzel  a  KöZöD!  ÖFN az 
Önkéntes  Fiatalok Világnapján (Global  Youth Service Day)  a harmadik legnagyobb 
program volt.

A program támogatói a Nokia, az OTP Bank, és az OSI Emergency Fund voltak.

További információ: www.kozod.hu

3D program – Vitakultúra-fejlesztés

Vitázz a demokráciáért!
Vitakultúra-fejlesztő  program  az  észak-kelet  magyarországi  régiókban.  A  program  célja,  hogy  a 
demokratikus  vita  sokoldalú  tanításán  keresztül  fejlessze  az  e  régiókban  élő,  eltérő  szocio-kulturális 
hátterű fiatalok kommunikációs  és érdekérvényesítő  készségeit.  A program célcsoportját  nem csak a 
fiatalok, hanem a velük foglalkozó tanárok és ifjúságsegítők is jelentik, akik számára szakmai támogatást 
(mentoring) nyújtunk a vita tanítása terén. 2011-ben a Vitázz a demokráciáért! program kiegészült egy 
pályázati  programmal,  amelyben  a régióban működő disputa közösségek saját  kezdeményezésű helyi 
vitaesemény megvalósítására nyerhettek támogatást 12 településen.
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A program elemei:

• tanártovábbképzés
• mentorálás
• helyi disputa programok
• pályázati program

A program támogatója az OSI Youth Initiative volt.

Bővebben: http://3d.i-dia.org

Szólj be(le)!
A  program  célja  lehetőséget  teremteni  arra,  hogy  a  fiatalok  és  a  helyi  döntéshozók  párbeszédet 
folytassanak  olyan,  az  ifjúságot  érintő  témákról,  mint  a  munkavállalás,  mobilitás,  önkéntesség  és 
állampolgári  részvétel.  A  Szólj  be(le)!  az  Európai  Bizottság  által  életre  hívott  nemzetközi 
kezdeményezés,  a Strukturált Párbeszéd folyamat része, a programban 2011-ben közel 300 fiatal vett 
részt. A Szólj be(le)!-hez kapcsolódva országosan 9 településen helyi vitanapokat szerveztünk melyek 
keretében készségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk fiatalok számára, ill. egy közös vitára összehoztuk 
őket  helyi  döntéshozókkal,  szakértőkkel.  A  vitanapok  mindegyike  egy  konkrét  témához, 
problémafelvetéshez  kapcsolódott,  s  a  témában  elhangzott  vélemények  és  javaslatok  a  Strukturált 
Párbeszéd magyarországi jelentésében eljutottak az Európa Tanács asztalára.

A program támogatója az FH-MOISZ volt.

Bővebben: http://szoljbele.hu

Szóval?! Országos Vitaverseny
2011-ben  a  DIA  egy  konzorcium tagjaként  szakmai  partnerként  vett  részt  volt  a  Szóval?!  Országos 
Vitaverseny  lebonyolításában,  melyet  a  Külügyminisztérium  az  Európai  Bizottság  és  az  Európai 
Parlament közösen hívott életre. A program célja, hogy egy vitaversenyen keresztül felhívja a szélesebb 
nyilvánosság  figyelmét  a  demokratikus  társadalmi  párbeszéd  fontosságára,  valamint  szélesítse  a 
középiskolás korosztály tájékozottságát az európai uniós témákban. A Vitaverseny több hónapon át és 
több fordulón keresztül zajlott, országosan több száz fiatalt mozgatott meg: a programba több mint 170 
disputa csapat regisztrált, több mint 100 középiskola és 40 település volt érintett a versenyben.
A  program  kiegészült  egy  a  felkészítő  tanárok  számára  szervezett  2  napos  tanártovábbképzéssel  és 
szakmai mentorálással.

A program támogatója az Európai Bizottság volt.

Bővebben: www.szoval.eu

Vállalkozói Klubok program

A 2009 óta folyamatosan futó program elsődleges céljai:
• A vállalkozói készségek és attitűdök fejlesztése elsősorban olyan középiskolás diákok 

körében,  akik  tanulmányaikat  nem  feltétlenül  a  közgazdaságtan,  pénzügyek, 
kereskedelem  területén  folytatják,  annak  érdekében,  hogy  tanult  szakmájukban 
magabiztosabban  és  felkészültebben kezdhessenek  vállalkozásba  és  váljanak  sikeres 
vállalkozóvá.

• A diákok kreativitásának, önállóságának, együttműködési és prezentációs készségeinek 
kiemelt  fejlesztése.

• A  középiskolás  diákok  vállalkozási  ismereteinek  aktivizálása  és  elmélyítése, 
érdeklődésének  és  figyelmének  felkeltése  az  etikus  vállalkozás  és  a  fenntartható 
fejlődés szempontjai iránt.

• Középiskolai  tanárok  felkészítése  a  diákok  vállalkozói  készségeinek  fejlesztésére 
tanórai,  illetvetanórán kívüli foglalkozásokon.
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• Középiskolai  igazgatók,  döntéshozók  és  fenntartók  érdeklődésének  felkeltése  a 
személyes  és  vállalkozói  kompetenciák  fejlesztésének  pedagógiai  programba 
integrálása iránt.

• A program kísérleti adaptációja egyetemi hallgatók, tanárjelöltek számára.

A program további célja és fókusza a következő volt:
A közreműködő és más érdeklődő tanárok szakmai továbbképzése legalább 6 középiskolában folyamatos 
iskolai  műhelymunka  formájában  az  intézményi  szintű  szociális  kompetencia-fejlesztés 
összehangolására. Ennek keretében a csoportos coaching módszerével, a tapasztalati tanulásra fókuszálva 
fejlesztettük  elsősorban  a  tanári  önismeretet  és  eszköztárat  a  diákok  kompetenciafejlesztésének  és 
tanulási folyamatának hatékonyabb vezérlése érdekében.

A program támogatója a Morgan Stanley volt.

Bővebben: http://kvk.i-dia.org/

Iskolai Közösségi Szolgálat program

Az Iskolai Közösségi Szolgálat program célja, hogy lehetőséget biztosítson középiskolás fiatalok minél 
szélesebb  körének,  hogy  tanulmányaik  alatt  legalább  egy  alkalommal  részesülhessenek  a  közösségi 
szolgálat, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntes tevékenység élményében.
A közösségi tevékenységet minden esetben előkészítő órák alapozzák meg, és ún. feldolgozó órák zárják 
le, ám ezen túl minden iskola maga dönti el, hogyan szeretné a Közösségi Szolgálatot az iskolai élet 
elismert és megbecsült részévé tenni.

A megvalósításban a DIA szakemberei és önkéntesei nyújtanak szakmai és logisztikai segítséget. A DIA 
minden  iskolával  egyedi  együttműködési  szerződést  köt,  és  figyelembe  veszi  a  helyi  igényeket, 
körülményeket és lehetőségeket. 

A 2010-2011-es tanévben a Vodafone Főálláésú Angyal programjában Matolcsi Zsuzsa nyert támogatást 
arra,  hogy  a  DIA-ban  dolgozzon  az  iskolai  közösségi  szolgálat  népszerűsítése  és  megvalósítása 
érdekében.  Íly  módon  2011-ben  közel  20  budapesti  iskolával  dolgoztunk  együtt  rendszeresen,  ami 
jelentette  a  közösségi  szolgálati  programokra  való  felkészülést,  a  programok  koordinálását  és 
megvalósítását,  valamint  feldolgozását.  Ezzel  egy  időben  minden  lehetséges  szakmai  fórumon 
bemutattuk a módszert és a jó gyakorlatokat.

A  köznevelési  törvény  kapcsán  együttműködtünk  számos  civil  és  szakmai  szervezettel,  valamint 
iskolával annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben indulhasson 2012. szeptemberétől a kötelező 
iskolai  közösségi  szolgálati  programok  megvalósítása.  Ezt  a  folyamatot  segítendő  egy  ún.  IKSz 
módszertani  kézikönyvet kezdtünk el írni, ami majd 2012-ben fog megjelenni,  és reményeink szerint 
minden magyarországi középiskolába eljut majd.

A program támogatói 2011-ben a Vodafone Alapítvány, a Budapest Bank Budapestért Alapítvány, és a 
Magnet Bank voltak.

Bővebben: http://iksz.i-dia.org

Európai Önkéntes Fiatalok Napja projekt (European Youth Service Day 2011-2012)

2011-ben  a  Demokratikus  Ifjúságért  Alapítvány  a  Youth  Service  America  elnevezésű  amerikai 
szervezettel együttműködve 11 európai országban koordinálta az Önkéntes Fiatalok Világnapja európai 
eseményeit,  és  mintegy  100000  fiatalt  vont  be  a  programba,  amiből  32000  Magyarországon 
önkénteskedett. Ezzel a részvételi eredménnyel a KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napja 2011 a világon a 3. 
legnagyobb ifjúsági önkéntes projekt volt. 

A  sikerre  való  tekintetel  2011-ben  ismételten  elnyerte  immár  a  2012-es  programok  európai  szintű 
koordinációját.  A  projekt  alapvető  célja  hogy  kontinensünkön  lehetőség  szerint  minél  több  ország 
csatlakozzon a kezdeményezéshez, és fiatalok tízezrei tapasztalják meg az önkéntesség előnyeit. További 
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célként  a régióban a hasonló területen tevékenykedő szervezetek kapcsolatépítésének lehetővé tételét 
tűztük ki.

A projekt támogatója a Youth Service America volt.

További információk az Európai Önkéntes Fiatalok Napja projektről:  
http://english-dia.blogspot.com/     és https://www.facebook.com/eysd2012

Összességében elmondható, hogy 2011-ben is nagy erőkkel és sikeresen folytattuk korábban megkezdett 
tevékenységeinket teljes összhangban a küldetésünkkel.

Ugyancsak ebben az évben indítottuk el azt a stratégiai fejlesztést, ami kijelöli az elkövetkező néhány 
év stratégiáját és szakmai irányvonalait.

Ennek rövid kivonata  a következő:

A középtávú fenntarthatóság érdekében a küldetésnyilatkozattal összhangban a DIA folytatja az eddig 
megkezdett  munkát  az  alábbi  kiemelt  területeken:  ifjúsági  önkéntesség,  iskolai  közösségi  szolgálat, 
vitakultúra-fejlesztés, munkavállalói és vállalkozói készségfejlesztés, nem kizárva az újabb kapcsolódó 
területeken  történő  programmegvalósítást.  A megvalósítás  során  együttműködésre  törekszik  hazai  és 
nemzetközi döntéshozókkal, civil és szakmai szervezetekkel, valamint vállalatokkal.   

A  DIA  elkészítette  szolgáltatói  portfolióját is,  amely  alapján  keresi  a  lehetőséget  újabb 
együttműködésekre: 

Civil szervezetek számára:
• civil ügyek és szervezetek kommunikációja
• közösségfejlesztés
• non-profit projektmenedzsment
• kapacitásfejlesztés és szervezetfejlesztés
• vezetői coaching
• ifjúsági tehetségkutatás
• nemzetközi projektek kidolgozása, partnerkeresés
• vállalati szponzoráció, együttműködések, CSR

Oktatási intézmények számára:
• akkreditált pedagógus továbbképzések a vállalkozói, munkavállalói kompetenciafejlesztés, és a 

vitakultúra fejlesztése és az iskolai közösségi szolgálat módszertana és megvalósítása területén   
• iskolai közösségi szolgálati programok előkészítése, mentorálása
• diákönkormányzati kapacitásfejlesztés képzésekkel, projektekkel
• disputa programok, klubok szervezése
• pedagógus coaching

Önkormányzatok számára:
• önkormányzatok ifjúsági koncepciójának kidolgozása
• ifjúsági és/vagy civil referensek szakmai továbbképzése
• partnerségek kialakítása, koordinálása

Vállalatok számára:
• vállalati önkéntes napok/események szervezése, koordinálása
• vállalati CSR stratégia kidolgozása
• a vállalat által kezdeményezett ifjúsági vagy önkéntes projektek kidolgozása, lebonyolítása

Budapest, 2011. május 30.
Richard Harrill 

Kuratóriumi elnök
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DEMOKRATIKUS  IFJÚSÁGÉRT ALAPITVÁNY   

2011.évi kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS  ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a  Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2011.évi közhasznú egyszerűsített éves 
beszámolójához készült.
A beszámoló a 2011.01.01-2011.12.31-ig terjedő gazdálkodási évet mutatja be.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában,  a többször módosított 
számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000.korm.rendelet szolgáltak. 

A szervezet neve:                       DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPITVÁNY
Adószáma:                                 18489554-1-43
Székhelye:                                  1111 Budapest Bercsényi utca 8.
A szervezet induló tőkéje:          100 EFT
A mérlegkészítés időpontja:      2012. május 31.
A szervezet célja:                      Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, euroatlanti integráció
                                                  elősegítése 

Beszámolási kötelezettség, könyvvezetés

A szervezet a számviteli törvény irányelveit figyelembe véve alakította ki számviteli politikáját.
A számviteli törvény kritériumai alapján az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet és közhasznú egyszerűsített 
éves beszámolót készít, mely tartalmazza a mérleget, az összköltség-eljárással készült eredménykimutatást
és a Kiegészítő mellékletet.

A könyvvezetést a  RE-TAX  Bt  /adószáma:28367259-2-42/ , ezen belül 
Hideg János 

 regisztrált mérlegképes könyvelő végzi /regisztrációs szám: 155059/ végzi megbízási szerződés alapján.
A könyvvizsgálatot 

Tolnai István 
bejegyzett könyvvizsgáló /bejegyzési szám: 002532/ végzi. 

                               

Az Alapítvány által alkalmazott főbb értékelési eljárások, amortizációs politika

A befektetett eszközöket,  forgóeszközöket a szervezet a számviteli törvény 35-36.§ szerinti beszerzési értéken 
rögzíti, csökkentve azt a 37-39.§ szerint alkalmazott leírásokkal.

Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a várható használati idő függvényében határozza meg az 
Alapítvány. 
A vagyoni értékű jogok terv szerinti leírása 3 év alatt történik meg, azonban az 50 Eft egyedi érték alatti javak 
értékét egyösszegű leírással  számolja el.
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Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2011. évi kiegészítő melléklete

Tárgyi eszközök esetében az alkalmazott leirás az eszköz bruttó beszerzési értékének függvényében lett rögzítve.

-50.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetében azok  használatba vételekor egy összegben azonnali 
leírás
-50.000-100.000 Ft egyedi beszerzési érték közötti tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása két adóév 
alatt történik.             
-100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó tárgyi eszköz leírása,  a bruttó értékhez viszonyított lineáris 
leírás
- Irányítástechnikai és számítástechnikai gépek, berendezések leírási kulcsa 33%
- járművek leírási kulcsa 20%
- Egyéb irodai,igazgatási ,műszaki gép és berendezés leírási kulcsa 14,5%

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására a zárlati munkák keretében kerül sor. 

Az anyagbeszerzések azonnal költségként kerülnek elszámolásra, melyek a zárlati munkák során a 
december 31.-i leltár alapján helyesbítésre kerülnek.

A követelések és a pénzeszközök a könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra, figyelembe véve a számviteli tv.  
idevonatkozó előírásait (32-33§).

A források a könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra. 

Mérlegtételek értékelése

Az Alapítvány tulajdonában lévő befektetett eszközök nyilvántartás szerinti nettó értéke 201120.31-én
 200 EFT. 
A befektetett eszközök állományának tárgyévi változásait az 1.sz melléklet szemlélteti.,

A követelések záróállománya                                                           161 Eft

    Részleteiben:  -       160 Eft bérelt helyiség után fizetett kaució
                           -            1 EFt belföldi szolg.követelés                                                

            
– A pénzeszközök záróállománya                    10.363 Eft                           

                                - Ft pénztár                              676 Eft
                                -elszámolási betétszámlák   5.687 E Ft    
                                -kamatozó számlák               4.000 Eft                           
                           

Az aktív időbeli  elhatárolások értéke 90 Eft,  ,  mely a 2011.évet  érintő  8  E Ft időarányos kamatbevétel, 
valamint a 2011. évben kifizetésre került 2012. évet érintő 82 Eft összegű  költség  időbeli elhatárolása.
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Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2011. évi kiegészítő melléklete

A Társaság törzstőkéje 100 Eft. Az elmúlt évek gazdálkodásának összesített eredménye 1290Eft., a 2011.év 
vesztesége 424 Eft volt, melyek együttesen a saját tőke összegét  966 Eft-ra módosították.

A rövid lejáratú kötelezettség 725 Eft, mely különféle NAV folyószámla szerinti 168 Eft,  és 557 E Ft  belföldi 
szolgáltatói  kötelezettségből áll.

Passzív időbeli elhatárolást  az Alapítvány  9.123 Eft   összegben számolt el, mely a 2011.évben befolyt  a 
2012.évben felmerülő költségekhez, ráfordításokhoz tartozó támogatások 7.828 Eft összegű, és a 2012.évben 
kifizetésre került 2011.évet érintő költségek  1.295 Eft összegű elhatárolásából tevődik össze.  

Az Alapítvány vagyoni pénzügyi helyzete
               Mutató                                                                                     . 2009.12.31.  2010.12.31.  2011.12.31.

Tárgyi eszközök aránya (tárgyi eszköz/összes eszköz)                                  1,7 %            1,2 %         1,8 % 

Forgóeszközök aránya (forgóeszköz/összes eszköz)                                     94,4 %        96,6 %         97,3 %

Tőkeellátottsági mutató (saját tőke/összes forrás)                                           4,3 %           3,6 %           8,9 %

Saját tőke növekedési mutató (saját tőke/induló tőke)                              1512,0 %     1390,0 %        966,0 %

A szervezet pénzügyi helyzete előző évhez mérten kedvezőtlenebbül alakult, 9.283 Eft-tal kevesebb pénzeszköz 
állt rendelkezésre. 2011.évben az Alapítvány a  pályázati úton elnyert pénzeszközöket a célok megvalósítására 
fordította, az egyéb kiadásokra a közhasznú tevékenységből származó bevételek nyújtottak fedezetet.

Az Alapítvány 2011.évben -424 Eft veszteséget számolt el, mely az értékcsökkenési leírás és a selejtezett 
eszközök kivezetéskori értékének elszámolásából  tevődik össze.

 Az eredménykimutatás elemzése  (Eft)
Bevételek

– Közhasznú tev.bevétele
                     - Központi  költségvetésből                                                       5.836                       

                           - Alapítványi támogatások                                                         6.471
                           - Egyéni /Cégek/ támogatásai                                                    4.356                    

-pályázati úton elnyert tám.               55.338
                            -APEH 1%                                                                                  694

-közhasznú tevékenység bevétele               8.985
                            -egyéb bevételek                                                                         144

Bevételek összesen                                                                                                       81.824  
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Költsé  gek, ráforditások  

-Anyagjellegű ráfordítások                                                                52.420
        -anyagköltség                               3.466 
        -ig.be vett szolg.                         48.196
        -továbbszáml.szolg.                         432
        -egyéb szolg.                                   326               

             - Személyi jellegű költségek         15.737  

-bérköltség                                  10.863
-bérjárulékok                                2.810
-egyéb szem.jell.kifiz.                  2.064                                 

-értékcsökkenési leirás                                     334

              - egyéb ráfordítás                                                                              13.757 
– adott támogatás            12.142       

                     --    Ösztöndíjak                                     1.500                                                     
– Késedelmi kamat, ker.kül.                       2
– Kötbér                                                  20
– Tárgyi eszk.kivez.értéke                      93                 

Költségek , ráfordítások összesen                                                  82.248  

A gazdálkodás 2011.évi eredménye                                      -424 Eft veszteség

Az Alapítvány célja , hogy lehetőséget nyújtson diákoknak egyetemi hallgatóknak és fiatal 
munkavállalóknak, hogy több éven keresztül közcélú tevékenységet folytathassanak, részt 
vegyenek a településük környezeti, társadalmi, oktatási problémáinak megoldásában és ezzel 
felkészüljenek állampolgári jogaik és kötelezettségeik demokratikus viszonyok közötti 
gyakorlására.
 
Az Alapítvány felkészíti a fiatalokat a helyi közösségi szükségletek felismerésére, helyi 
vezető pozíciók betöltésére, fejleszti az ehhez elengedhetetlenül szükséges közösségi 
gondolkodásmódot és készségeket.

                                                                                                  Hámori Zoltán
                                                                                                  Ügyvezető igazgató
                                                                                             Budapest 1107 Bihari út 5/c.
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Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2011.évi kiegészítő melléklete

      1.sz.melléklet

Immateriális javak és Tárgyi eszközök állományának alakulása  (Eft)

         Immateriális          Ingatlan             Irodai, igazg.               összesen   
                                        javak                   /bérelt/              ber.,felszerelés

2011.01.01.bruttó érték         1717  106            3089                            4912
2011. évi beszerzés (növekedés)               0      0              180                              180
2011.évi csökkenés                                                   31              106                      5                               142
2011.12.31. bruttó érték                      1686    0                   3264                             4950

2011.01.01 értékcsökkenés         1717    10            2738                    4465
2011.évi értékcsökkenés növekedés              0      3                    331                     334
2011.évi csökkenés                                                   31               13                        5                                49
2011.12.31. értékcsökkenés         1686                0                   3064                            4750  

2011.01.01. nettó érték             0              96                      351                              447
2011.12.31. nettó érték             0                0             200                              200

                                                                                                              Hámori Zoltán
                                                                                                               Ügyvezető igazgató
                                                                                                       Budapest 1107 Bihari út 5/c.
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