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vonatkozik!
a. Szervezet

x

r

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szermaztatott jogi szem6ly)

Szervezet neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitvdny
rriinyirssz6m

Telepu16s:

E[!EE

Kozterulet neve:

Budapest
Kozterrilet jellege :i

alan Lajos

Hitzszitm:

Lepcscihdz:

F;-_l

Emelet:

f"" I
I

Ajt6:

E----l

Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
rr6nyit6sz6m'
Telept.il6s:

trIf[

KozterUlet neve:

Hiizsziim:

f-

_l

Kdzteniletjellege:
L6pcsdhiiz:

f--_l

Emelet:

f--_l

f---_--l

Ajt6:

T---_--,

Nyilv6ntart6si sz6m:
Ugyszdm:

EIrToTol

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:
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6l ol
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oFlil
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9zervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pviselcij6nek neve:
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a\

lAgelrufu
N FOUNDATION

Keltez6s:
Budapest,
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ktily*ltelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
eves beszamokija es kiizhasznris6gi mefl6klet

A kett6s

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6,g neve:

xmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapftvany

Az egyszerfisitett 6ves beszdmolo m6rlege

(Adatok ezer forintban.)

Elozo.ev I
,helyesbltese

ElSzd ev

rargyev

I

rszrcozor lerrivAr;

A.

Befektetetteszkozok

453

290

453

290

L2709

59 719

1 646

L 646

1 080

325

9 983

57 748

l. lmmateridlis javak
ll. T6rgyi eszkdzok

lll. Befektetett p6nzUgyi eszkoz6k

B.

Forg6eszkcizok

l. K6szletek

ll. Kovetel6sek

lll. Ert6kpapirok
lV. P6nzeszkoz6k

c.

Aktiv id6beli elhat6rol6sok

ESZKOZOK

osszEsrN

3 3s4

16 5L6

60 009

ao o47

7 2AZ

200

200

FORRASOK (PASSZIVAK)

D.

Saj6t t6ke

l. lndul6 tdke/jegyzett t6ke
I

l. T6kevAltoz6s/eredm6ny

8225

lll. Lekotott tartal6k

I

8,47

lV. Ert6kel6si tarralek
V. Tdrgyevi eredmenv alaptev6kenvseobcil
(kdzhasznu tevekenysegbol)

L 622

-2765

67

L294

67

L294

6 4A2

51 433

16 516

60 009
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Vl. Tdrgy6vi eredm6ny vdllalkoziisi tev6kenys69b6l

E.
F.

C6ltartal6kok
Kotelezetts6gek

l. H6trasorolt kotelezettsdgek

ll. Hossz0 lejdratri kotelezetts6gek
lll. Rovid lej6rat( kotelezetts6gek

G.

Passziv id6beli elhat&rol6sok

T.ORRNSOT OSSZESEN
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Szbrvezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapftvdny
Az egyszerfisftett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutatdsa
Alaptevekenys
el6z6 ev

el6z5 6v
helyesbitdse

(Adatok eze r fori nthan.)

V6llalkozasi tev6kenys6g
tdrgyEv

el6zd 4v

el6z6 ev
helyesbitdse

tdrgy6v

el6zd 6v

el5z6 6v
helyesbltese

tArgydv

1. Ertekesites nett6 arbev6tele
2. Aktivdlt sajar teljesitmenyek
eneke

3. Egyeb bev6telek

91 000

93 557

91 000

93 557

90 985

93 047

90

93 047

34

L7

91 034

93 s68

91"

90 985

5, Anyagjellegfi rdforditiisok
6. Szemelyi jellegri raforditdsok

4. PenzUqvi mLiveletek
bev6telei"'

34

LL

034

93 568

93 5s7

90 985

93 5s7

L4 877

L3 LO4

L4 877

131_04

3s 6L6

46 346

35 616

46 346

150

9 369

9 150

274

20a

274

200

38 617

36 593

38 6r.7

36 593

28

90

28

90

B. Osszes rdfordit6s
(5+6+7+8+9)

89 4L2

96 333

89 4L2

96 333

kozhasznri tev6kenys6g
rAfordlt6sai

89 384

95 243

89 384

96 243

L622

-2765

L 622

-2765

L622

-2 785

t

-2765

A. Osszes bevetel (1+-2+3+4)

ebb6l; kdzhaszn
bev6telei

r_i

tev6kenyseg

ebb6l: vezeto tisztsegviselclk
luttatasat
7. Ert6kcsokkenesi leirds
8. Egyeb raforditAsok
9. Penzuqvi mfiveletek
rafordltasEi

I

369

I

eb-b5l:-

C. Ad6z6s el5tti eredm5ny
{A-B)
10. Adofizetesi kotelezetts6g
D. Tdrgy6vi eredmeny (C-10)
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6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisagi mell6klet
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2019. ev
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunkdsok Emberi Jogai6rt Alapftvdny
Az egyszerfisitett 6ves beszAmolo eredm6nykimutatdsa
Alaptev6kenyseg
el6zb 6v

el5z5 6v
helyesbit6se

2.

(Adatok ezer rorintban.)

Vdllr lkozasi tevekenys6g

firgydv

elSzd 6v

el6z6 6v
helyesbit6se

tdrgy6v

Osszesen
el5z6 6v

el5z6 6v
helyesbitese

tArgydv

Tal6koztat6 adatok

A. Kdzponti kolts6gvet6si
tamogatas
ebbSl:

- normativ tamogates
B. Helyi onkormAnyzati
koltsegvetesi tamogatas
ebb5l:
- normativ tAmogatAs
C. Az Europai Unio strukturdlis
alapraibol, illetve a Koh6zios
Alapbol ny[jtott temogatds
D. Az Eurooai Unio koltseovetes6b6l vaqy mAs iiltamiOl
nemzetkozi szervezettSl
szdrmaz6 t6mogatAs
E. A szem6lyi jovedelemado
meqhatarozott reszenek az
adozo rendelkezese szerinti felhaszn6l6s6r6l sz6l6 1996. 6vi
CXXVI ^torveny alapjan atutalt
osszeg

13

LL

13

L1

F. Kozszoig6ltatdsi bevetel
G. AdomAnyok

457

Kci

Az adatok kdnywizsg6lattal ala vannak

nywizs

tdmasztva.
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1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

L.1 Szervezet

Szexmunkdsok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny
L.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m:

EEE

TelepUl6s

Kozterulet neve:
Emelet:

Lepcs5h6z:

H6zsz6m:

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1"2 Sz6khely

mm

l16ny[t6sz6m:

Telepirl6s:
KozterLilet jellege:

Kozterulet neve:

Hdzszd:m:

t.3

f--__*l

L6pcs5h5.z:

f----_l

Emelet:

f---_l

UgyszS.m:

Flzfo-lE / EE

Etr_Etr_

1.4 Nyilvdntart6si szdm:
1-.5

Szervezet t Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

Szervezet / Jogi szemEly szervezeti egys6g
k6pvisel6j6nek neve:
1-.6

ffi

/

lrl oE.lt

0 0 L L 5 L 7l

2llBll2lli.ll2llo

-E-EE

Plecas Stasa

2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s k6zhasznri tev6kenys6gek bemutat6sa

Szexlfiunkasok Eclrber! Jogai6rt Alap;ffeBy 1S orseAg 33 ttolt-profit szervezetet 6sszekapcsolo
lfcri!'!aclos kdzpo[11. anrely elrrheri ]ogJi kerdesek r]]e-rJvilatesenak ell-qed terB!, s itjy vgdeF]].rezi a
r[et-koz6p-europal es koz6p-iizsia! szexnrurrkAsof( elu[]eri jogait. Az atapito okiratban is rl*klarAftall az
apitudny c6[ia a szexnlunkasok enr!:eri iogainak verlelnre. a szexnluttlqasok- :tint szenr€lyek ]ngvecletm*"
szexrpuHkasok ioqli *s egeszs65;tigyl he[yzetenek iavitesa MaqyarorszAgon es a kozgp-kelet-europai €s
zi,p-Azsiai rdgioharr. Cetia tovabtla" lrogy tlerilzetkozrie-q 4s negios selrr{en a nyilvAttos*Agga! es a
{ilaltbci.z o szai(itla! {orurrrolqkai va[o konllHurrikAcio!roz" a tapasrtaiatcserelrez koros {orutlrot t}iztositsolt
extrrulrltasolt e,urrheri iogalulak BnvdnyesiiIe*s66rt dolUozok szanrAra,, Legrohb tev+ke]lys6!,eilrk kozd
zlt< az ingyerres drdekk6pvisel*t *s lrrBdia tallAcsadAs"
3. K<izhasznri tev6kenys6gek be mutatdsa (tev6kenys6genk6nt)
3.1 Kdzhasznti tev6kenys6g megnevez6se:

munk6sok emberi ioqainak v6delme

3.2 K<izhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 k6zfeladat, jogszab6lyhely:

47lA-F
ivil
Kdzhasznf
tev6kenys6g c6lcsoportia:
3.3

tev6

munk6sok

3.4 Kiizhaszn( tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 Kcizhaszn0 tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:
19. Aulren a SZEJ ,qta|riwdny T'{kersA$a si keresen te{iesitette a tervhen nl eglXr atarazofi ril i tr d err pro} ektet"
agli ai n bt kri I o rr h o z 6 p roi el<telten keresati.i I tArilo{-latAst es teclrfiikai seg.;itsd5;et }€ptak, tagiaittk es
erv*zettiilk me5; inkairb Betilat6\,,4 vAIt
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20L9. ev
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitvdny

)

5. C6l szerinti iutattSsok kimutatdsa
5.1

(Ad atok ezer forintban.)

C6l szerinti juttatas megnevez6se

Tirgyev

El5z5 6v

Tirsszervezeteknek nyf jtott tiimogatds

37 L58

36 s48

Cel szerinti juttatds megnevez6se

El5z5 6v

Tdrgy 6v

q? C6l szerinti jutattds megnevez6se

El5z6 6v

T6rgy 6v

5.2

C6l szerinti iuttatdsok kimutatdsa
(6sszesen)

37 158

36 548

C6l szerinti juttatS:sok kimutati{sa
(mind6sszesen)

37 158

36 548

6. Vezetd tiszts6gviselSknek nytijtott
b.l-

juttatis

6.2 Tiszts6g

tiszts6gvisel6knek nytijtott
juttatds (minddsszesen):

V ezetS

Kitiilt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatveny verzi6:L.2

I

9 369

lgazgat6

A.

rdrgy6v (2)

El5z5 ev (1)

Tiszts6g

750

Targy ev (2)

Elozo ev (1)

I

369

9 150
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Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmu nk6sok Emberi Jogai6rt Alapitvdny
7. K6zhasznri

(Adatok ezer forintban.)

iogilliis megiillapitiis5.hoz sz0ks6ges mutat6k
El5z5 ev

Alapadatok

B. Eves osszes bev6tel

(l)

Targyev {2)

91 034

93 568

13

LL

G. Korrigdlt bev6tel [B-(C+D+E+F)]

9LAzL

93 557

H. Osszes rdfordit6s (kiad6s)

89 4L2

96 333

l. Ebb6l szem6lyi jellegfi rAforditds

35 616

46 346

89 384

96 243

L 622

-2765

ebbSl:

C. A szem6lvi iOvedelemado meohaterozott r6sz6nek az
adoz6 re n d dl k'ez6se sze ri nti f el hisznAlAsar6l sz6l 6
1996. 6vi CXXVI. t6rv6ny alapjin etutalt osszeg
D. K0zszolg6ltatilsi bev6tel
E. Normativ temogates
F. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapjaib6l, illetve
a Kohezi6s Alapbol nyfitott t6mogat6s

J. K6zhasznri tev6kenys6g raforditesai
K. Ad5zott eredm6ny

ktizremtikddci kclz6rdek[i 6nk6ntes
L. A szervezet munk6i6ban
-szem6lvek
szAma
tev6kenvs6qet v6oz6
(a k<iz6rtl ekli 6 n kdntes tev6 k6nys6 g 16l sz6 16
2005. 6vi LXXXV|ll. tOrv6nynek megfelelcien)
E r6f o r

rAs

e

II

6tott s 69

m u tat6

Mutat6 teljesftese

i

Nem

lgen
Ectv. s2. 9

e) d [(8L+82)/2

> 1-.000.000, - Ft]

Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0]
Ecrv. 32. 5

fi) c) [(t1+t2-A1--A2)l(H1+H2)>=A,25]
T 6r s ad al m

i

tdm og atotts dg m

u

tat6

a
u

u

tr

u

i

E
Mutatd tefiesit6se

tr

Ectv. 32.5 (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=Q,$]

T
tr

Ectv. 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 f5]

n

x

Ectv. 32. S

rt

d [$t+5257161+G2) >=0,02]

Kit6lt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatveny verzi6:L.2
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6ves

beszfmoloja

6s
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2019. ev
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunkilsok Emberi Jogai6rt Alapitviiny
T6mogatdsi pr0gram elneveztise:

lnt6zm6nyi t6mogatis Red Umbrella Fund 57430-20L6

T6mogat6 megnevez6se:

Mama Cash
kozponti koltsegvetes

TI

onkormS.nyzati kblts6gvet6s

n

nemzetkozi forr6s

m

T6mogatiis forrdsa:

I

mds gazddlkod6

Tiimogat6s iddtartama:

20L6.L2. 1,5-20 18. 12.3L.

T6mogat6si osszeg:

L2352 400

- ebb6l a tiirgyevre juto osszeg:

621.94A

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg:

621 940

t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg

U

:

visszateritend5

Tdmogat6.s t[pusa:

n

vissza nem

t6r[tend6

m

T619y6vben felhaszn5.lt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
Szem6lyi
Dologi

62L940

FelhalmozS.si

Osszesen:

62L 940

T6mogat6s tergy6vi felhaszndl6sdnak szdveges bemutatiisa:
piitydzari uinroglatas reszlretr feclezetet nytijt aa iroda mtikodesl es szen"lelyi kdltsegeire. A ltrAsorlik evtervezett
erlyse$ei sikerpseE lBzArultak.

Az {izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6.sa
: Athoeolt ossze$Jhol ICRSE, SWAfd Ss Red Unrbrelfa AthensiFesitive Voice egly lrdroni naFos trSninget su ervazstt

ex$rullkasok. srakenrberek es egyiinmiikodq partEerek szarrrAra jo$i kerEtek (diszkrimllraliuecio. Sved-trode[1"
.i" 6r{iekk6pvislet a'5 ma* a szexrnullkessk jo$ait drinto leirlAllan"

Kitdlt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatuiiny verzi6:1,.2

Nyomtatva: 2020.06.07 L5.52.1"6
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A kertS s kii nywitelt-

ve z et6-

qry eU szeJu.e1et

6ves beszrimol6ja 6s ktiThasznrisigi

-! S,y? 1*'n
mell6klet

site

tt

2019.6v
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapftv6ny
94397-?OLg
T6mogatisi Program elnevez6se; lnt6zm6nyi t6mogat6s Red Umbrella Fund
Tamogat6 megnevez6se:

Temogatas forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

n

6nkormiinYzati kolts6gvet6s

n

nemzetkdzi forr6s

m

L_.1

T
20 LA. L2. L5 -ZO 20. L2.3L

TAmogat6s id6tartama:

-

T6mogatAsi osszeg:
ebbdl a tsrgYevre luto osszeg:
- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg:

tdrgy6vben folY6sitott osszeg:

vissza nem

Tdmogat6rs t[Pusa:

t6ritendS m

T619y6vben felLaszn6lt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk6nt:

Tdmogat6s t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutat6sa:

ir*' A't *lso

ev teruerEtt

udfenyse'gei slkeresetl teziirulrak'

programok bemutat6sa
Az tizleti 6vben v6gzett fribb tev6kerrys6gek 6s
Ilivatott szoIg;Atfli'

,?i}[ffi: :lT,i?.il::,ll';;;;;; ;; .iiii-.iie-ix"rrse$eker. a*r.e-beH i*:-"...:."S,tf*:,'j'l,JJ;Xiff
LIl.Ji?llJ,1J];*"
k*rilt" ,"en a
2610-ra arlite,x.,eee*re
::T:?i*';ffi::fr;:',h11},,8il;il"u:T.';;;";;;';ry^y::t;aiie*unnv
EloEzaiArului'
ltldott
nellr
lC${SE ezeklrez Z6ts-lrerr
rek*rrysdgh*n e$ytittnliiksdnilrivatott

Kit6lt6 verzi6:2'95.0 Nyomtatviny verzi6:1'2
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Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmu nkdsok Emberi Jogai6rt Alapitviiny
Tdmogat6si Program elnevez6se:

Int6zm6nyi t6mogat6s OR2O16-31"046

T6mogat6 megnevez6se:

Open Society lnstitute
kozponti kOlts6gvet6s
onkormdnyzati kdlts6gvetes

Tiimogat6s forr6sa:

n
n

nemzetkbzi forras

m

mds gazd6lkod6

n

T6mogat6s id6tartama:

2At7

T6mogatAsi osszeg:

63 590 540

.OL.O

- ebb6l a targy6vre juto osszeg:

L927 828

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg:

1-927 8.24

L-20L9.O2.24.

- tdrgyEvben foly6sitott dsszeg:

visszat6rftend5

T6mogat6s tipusa:

n

vissza nem

t6r(tend5 m

Tdrgy6vben felhaszn6lt dsszeg 16szletez6se jogc(menk6nt:
Szem6lyi

L927 824

Dologi

Felhalmoziisi

Osszesen:

L927 824
T6.mogat6s tSrgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutatasa:

ko

refih i *vrCI I flrtl
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ott i rlteeln erlyi talll

o$

ates

f el

lrasz lrA[asa'

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

e,Iro61ytni[yelrk6ltsdggeliArnaasEervBuet-k6zpot.ttjAtlak
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rtlorofi risszef] t*oezeretiiyuitoa kEt kiadvAny ciizalrr- es IordirAsi kohE*lje;re ls. A Meatlirl$tui lnvolvBrtlBrllt ds Leglal
ranl*lvorkB kiarlvanyokat publikAlttlk es szef es korben tErlesEtett(ik'
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2019. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

exmunkdsok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny
TdmogatAsi program elnevez6se
T6mogat6 megnevez6se:

:

lnt6zm6nyi t6mogat6s ORZOlB_48194
Open Society poticy Center
kozponti kolts6gvet6s
6n

Tdmogatds forr6sa:

kormdnyzati kolts6gvetes

r
n
m

miis gazd6lkod6
Tdmogatds id6tartama:

n
LJ

20L9. 0L. 01_-2 020.L2.3L.

Tdmogat6si osszeg:
- ebbSl a tdrgy6vre jut6 dsszeg:
t4rgy6vben felhaszndJt dsszeg

30 832 35L
:

2L O38 707

tArgy6vben foly6sitott cisszeg:
Tamogatas tipusa:

visszat6ritendS

vissza nem t6ritend6

Tairgy6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogcimen
k6nt:

Tdmogatds t6rgy6vi felhasznir6s6nak szOveges
bemutatasa:

Az

'zreti

6vben vegzett f6bb tev6kenys6gek 6s programoL

u"-u*r,i."

ffjffi.*l:?i:?il

Kitdlt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatueny v erzi6:!.2

Nyomtatva: 2020.06.07 15.52.16

A kett6s kii,nrnzjtelt- vezet6- egyeb szervezet egyszeriisitett
€ves beszfmoloja es kiiihasznris6gi mellektet
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitviiny
Tiirnogatdsi program elnevez6se:

RCNF Consortium 2016-L8 programme

Tdmogat6 megnevez6se:

Global Network of Sex Work projects
kOzponti kdlts6gvet6s

tt

onkormdnyzati koltsegvetes

Tl

Taimogat6s forr6sa:

nemzetkozi forr6s

L-l

m

T
Tdmogat6s id6tartama;

201"6.

01".

oL-201_8. 12.31_.

T6mogatdsi Osszeg:
- ebbdl a t6rgy6vre juto dsszeg:

tirgy6vben felhaszndit osszeg:
tdrgy6vben foly6slton osszeg:
T6mogat6s tipusa:

T-t

vissza nem t6ritend6
LI
T6rgy6vben felhaszn6lt iisszeg r6szletez6se iogcimenk6nt:

m

TAmogat6s tiirgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutat6sa:

p&ly*xat sikeresetr tezaiu
rteilt ruert.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

I RCF tAnlnqaras a SI/HT prornocinjAnakJ
es.Macerronianan tari*;,;.6;w;Fi;s,.* ,iu,,?,?i,y,n_
:T:,':i.l:S3'l;_T_T,?l,11ij]t:_r_.-T:f
t€pacitesepird
rBv6kellyseqEket {olytat, 1iIIf,:.,.cj.:,-.,,,a.!ai
anie}yek altataHos cetja ar *geszsegitq;yi *ror$-Jr"*u;tr*';;,ffi#Iiruru*
aviresa es alttlak 'az eler6se" ho$y a prograrnok kidorgozes,alra es v6grerra;ieiaua
a sisxmunkasokat beysr]iilh.

Kitt lt6 verzi6
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A kett6s t<ti.nwyitelt

vezet6_ qgyeb szervezet egyszeriisftett
eves beszamol6ja 6s ktizhasznusigi melleklet

20L9. ev
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunkdsok Emberi Jogai6rt Alapftv6ny
Tamogat6si program elnevez6se:

RCNF Consortium ?OL9-ZL programme

TAmogatd megnevez6se:

Global Network of Sex Work projects
kozponti k6lts6gvet6s
onkorm6nyzati koltsegvet6s

T6moqat6s forr6sa:
nemzetkdzi forr6s

m

mAs gazd6lkod6

T6mogatds idcitartama:

20 a9. o L.

Tamogatesi osszeg:

39 238 963

- ebbol a tdrgyevre jut6 osszeg:
tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg
t6rgy6vben foly6sitott osszeg

:

oL

n
n
n

-20 2L. L2.3L.

39 238 963
:

33 3L7 L47
39 238 963

Tdmogat6s tfpusa:

visszat6ritendS

vissza nem t6ritend5

f

m

Tdrgy6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
Szem6lyi

1-6

053 317

17 263 830

33 317 L47
T6mo gat6s tiirgy6vi fel haszn6l6sinak sziiveges bem utatasa:

!tAronlAveskottzorcittltrip;*yazat*r'soszaraszaa{BrVekiie@

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatAsa
RCF tArtrog;atas a SWIT profitocld
*'"'j:""':f,:f'l;,"=*.ff3jl|iL;.?.'lT:j-"T3?311. q'.T.jlbaii es Mac*dEniaban tararnio swAru-ra$ok ,uindeffyike

*s v*srenaiiaiarra
m.,1::.ijlt:I=":j.T::ti1-t]1,uy
abb
hdror*dves pafyraati kerg( a 3-r:1ir;ramiok"kitlolllsznsalre
korabtli l*ec;kezden atlaqo -rr*l-Ji;id;;;;.

Kitirlt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatudny

v erzi6,J.Z
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a siex*runkasokar bevsniak.

Nyomtatva: 2A20.06.01 15.52.15
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klet

PK-S42

2019. ev
Szervezet /Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny
Tiimogatirsi program elnevez6se:

Cities Project O9-CITY-20L7

T6mogat6 rnegnevez6se

Alliance for Public Health

:

Tiimogatds forrdsa:

kozponti kdltsdgvetes

n
L-l

onkormAnyzati kolts6gvetes

n

nemzetkozi forrds

m

mds gazd6lkod6

n

T6LmogatAs id6tartama;

20 L7

Tdmogatdsi 6sszeg:

22946 L49

.O L.O

- ebbSl a tArgy6vre jut6 osszeg

1 378 135

- tdrrgy6vben feihaszndlt osszeg:

1 378 135

L-20L9.12

-31,.

- tdrgy6vben foly6sitott osszeg

T6mogat6s tipusa:

visszat6ritend6

n

vissza nem

t6r[tend6 m

T6rgy6vben felhaszn6lt 6sszeg 16szletez6se jogcfmenk6nt:
Szem6lyi

846 474

Dologi

531 657

Felhalmoziisi
Osszesen:.

L 378 L35

Tiimogat6s tirgy6vi felhasznilds5.nak sz6veges bemutatdsa:
herotnevEE patyarat 201?" evrol ethczofl tev*kenys69e targlyevtretr sikereset: lezArutt. A Pitllrdzat reseben
aiarult a Glolra! Furrd regioNiills tatAlku:o lebonyolatAsehoz. arfiit EHRA szervezett 2019. ittliusiiban Tlrilisrihetr.
a lratg.;r{r es a? [ekrelr pannerszervezetrink 201S. 6vi prolgratrtiAnak lreleiezesdirer is hozeaierutr.

Az ilzleti €vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatiisa
Fast tnack varosolr proiekt cetja az r1*korrnArryzatcl< reag5dl6sanak fnltoz;isa a HlrJ AISS elle!!i kaizdeletnben.

all. Thitlseitren. Alrrrary[:arr. Odessziibar] es Baltibalr tdht] erdeke]t {etet koordinAlo test[ifetekel lrortak lgtrB a
Arnsi szilrti.i k*rdesek kezel6sere, ua[anrilrt ilj 6.s irrnovativ r:rdrlsz+rek fe]k$tatesiira a rtreqlu]uli{slroe. ll SWAN-IaEok
z{ a finatrsziroz&st a kdzoss*gtr [r1sei!ositasatroz es a kozossellI szakefiok kepz*setren hasznAtjAlt.
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisilgi mell6klet

PK-542

2019. 6v
Szervezet IJogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunkdsok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny
T6mogatdsi program elnevez€se:

Cities Project 09-CITY-2017

T6.mogat6 megnevez6se:

Alliance for Public Health
kozponti kOlts6gvet6s
onkormdnyzati kdlts6gvet6s

Tdmogatds forrdsa:
nemzetkozi forr6s

m

mis gazd6lkodd

n

Tdmogatis id6tartama:

20L7.OL.OL-zo19.12.31.

Tdmogat6.si Osszeg:

2L 976 oLL

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

tirgy6vben felhaszn6lt osszeg:
tdrgy6vben folyositott 6sszeg

n
n

2 249 325
1 961 658

:

visszat6ritendS

T6mogatds tipusa:

n

vissza nem

t6ritend6

m

TSrgy6vben felhasznilt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
Szem6lyi

1 111 540

Dologi

850 118

FelhalmozAsi

Osszesen:

1 96L 658

Tiimogatis t6rgy6vi

fel haszndl6s6nak

sztiveges bemutatesa:

nrAro$r4ues palyiizar 201$-ba!1 stkere.serr le.zAru[t" A pAlyAzat hozreiArult a Glohat Fu,r(l r*fj]orrAlis talAtkozo
olryotitAsiihoz, airlit EHRA s,rervezett 20tr9. !utiusAhan Tbiliszi!:err. vala!}}[i.!t az alapitvAny i$a:UfltoiAnak a
ilBvir*!r !11*gtanoE prolel$et lezAno r.igAselr vfllo r6suv6lel*hez 201S. rl*celr}lrerelre,n. Hesztren trozzAjArult a Fast track
o sok ;: ro g ranlj al u ak $l ii korl €,si kolts*q; ei trez.

l\z iizleti 6vben vegzett fSbb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa
Fast track vAroseh proiekt c6ila az o!rkorunAnyzatok r*aqlalasalrak tokszAsa a HIV AIOS *lleni E([izdelerrlhen"
6fiahan. Tbilisziheli, A[rnarybafi. Odes.szAbar"r gs Balt]bail rdhtr drdekett fe[et kaordinAtro testi.iteteket hoztak l+[re a
osl szirrtr.i kerd*sek ]sezel6sriFe. vata!]riilt lii 6s inrrovat*v r}}odszerek fe[*(ilta.tiisara a lneg(r]u[ashoz" A SwAl'l-ra(,fik
t a linfllrsz;rozes{ a ko*$sseg rnozqns(tasAhaz es a kazosseql! szakdrtfik kApzeseben hasznA[];i[<.

Kit0lt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatvdny
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6mol6ja es kiizhasznrisfgi mell6klet

PI{.-s42

2019.6v
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmu nkdsok Emberi Jogai6rt Alapitvdny
T6rmogatisi program elnevez6se:

Cities Project 09-CITY-2017

T6mogat6 megnevez6se:

Alliance for Public Health

T6mogat6rs forr6sa:

kozponti kolts6gvetris

n

onkorm5.nyzati kdltsegvet6s

T

nemzetkozi forrds

m

l

miis gazddlkod6
Tiimogat6s id6tartama:

20 a7 .o L.aL-20

Tdmcigatiisi 6sszeg:

2L709 367

ebLr6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

2L709 367

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg:

20 766 L47

t6rgy6vben foly6sitott osszeg:

2a70s 367

L9.L2.3L.

visszat6ritendS

T6mogat6s tIpusa:

L_.1

I

vissza nem

t6ritend6 E

T6rgy6vben felhaszndlt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
Szem6lyi

7 951 679

Dologi

LZ 814 468

Felhalmoz6si

Osszesen:

20 766 L47

Tiimogat6s t5.rgy6vi felhaszndl6sSnak sz6veges bemutatdsa:
harot}lBVes pAtyaEat ztrl-g-tlen sikeresErl lezerult. A pAlyAzar lerlezetet nylritott a SZEJ Alapiwtirry ezerr
ratniarlak yeaetoi-. prirrz$gyi- es prorlrarnadrrirrlsztreci0jenak szerlrelyi es rrriikocldsi kdllsegeihez. hozzaiArurlt ae
Fast trark varost kdpviselo srervezet proglramjailrak dotogli !1reltvalosrtAsAhoz.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

iokozAsa a HIV AtDS ellerri kilzrleler}}tren.
o{lAbarr, Tbiiiszi!:en. AI[Ilatybar!, Odessza[:all eE Ealt[bali tohtr erdeke]t felet koordiDalo testiileteket hoztak letre a
Arosi sE1rltli kerdesek kerel*s*re. vatarnint [rj BS irir!Dvativ It]orlszerek felkutatAsAra a tr]elliriLrliishoz. A SWAN-taqok
t a finaf]5zlrozasl a kszossefl !noEg6sitasAhoz *s a kazossd,g* szakertok kepzeseben hasenaiiiafr"
FeEt [reck vArossk proiem cdlja az onkorrllafiyaatek reagelAsAnak
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
r6ves beszfmol6ja 6s kiizhasznrisigi melleklet

I

I

pK_s4Z

2019. 6v

tlll,NH
Szervezet /Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmu nk6sok Em beri Jogai6rt Alapitv6ny
T6mogat6si program elnevez6se:

Cities Project 09-CITY-20L7

TAmogat6 megnevez6se:

Alliance for Public Health
kozponti kolts6gvet6s
on

korm6nyzati kolts6gvet6s

T6mogatiis forr6sa:

I
l

nemzetkozi forr6s

m

mAs gazdAlkod6

n

T6mogat6s idStartama:

2020. o L.o L. -2020.o3.3L.

Tdmogat6si osszeg:

332 660

- ebbdl a tArgy6vre juto osszeg:
t6rgydvben felhaszn6lt osszeg
t6rgy6vben f oly6sitott osszeg

:

:

332 660

visszat6ritendS

Tdmogatds tipusa:

n

vissza nem

t6r[tend6

m

T619y6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
Szem6lyi
Dologi

FelhalmozAsi

Osszesen:
T6.mogatds t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutat6sa:
patlyazat ?020'" dvre szoB.

Az lizleti 6vben vegzett f6bb tevSkenys6gek 6s programok bemutatasa

Citles trroiecx

OS-C!TY-2BX-I hArom6ues pAlyiizat

Kitttlt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatuany

v

erzi6:L.2

trezirAsihoz kapcs,rl6do aurlit temogariisa a celia.

Nyomtatva: 2020.06.07 15.52.16

kr,"rjtert vezet6- egy6b sze_rvezet egyszeriisftett
eves beszamoroja es kiizhasznusdgi me[ekret

A kett6s

2019. 6v
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitvdny
Tdmogatdsi program elnevez6se:

Global Fund-NSWp

T6mogat6 megnevez6se:

Global Network of Sex Work projects

ZOLZ-Lg

Workplan

T
6n

T6mogatds forrdsa:

kormainyzati kolts6 gvetes

nemzetkozi forrS.s

n
m
L__l

2AL8.OL.Oa-201_9. 1_2.3L,

T6mogat6si osszeg:
ebb5l a tairgy6vre juto osszeg:
t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg:
- tArgy6vben foly6sftott dsszeg:

T6mogatds t[pusa:

visszat6rltendd

vissza nem t6ritendd

m

T619y6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
L 335 711

T6mogatds tdrgy6vi felhaszn6lAs6nak szdveges bemutatdsa:
pAiyezari rev6kenyse$-

oi=iirr-kii"L*ai vitattak *eq a
::jf'J-rffiiffi;Yilf"..I1,:T::.i,i:j.-,:"1Tly
unrl
to Fish{ Arns rurrercurosis ard Mararia tdFArM}'
.'r:'lTJ;,::::li"::.'y:{t.oni
presrarnnar'$;;;i;;;,;T#;;;;[;il:,11ff-'liffi;?..-,i*',ij
alo a{mrerlet [eherose$eit. A palyaaat fedezte a prograi}i's.;;r;;iy'
es egyeb rnLikedesi kslrsegeit
,Grobar

is.

Az ilzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok
bemutatesa
NSllllP altaf vez

nreqlneieeGsli er*erszerveEerekker. cc*
'.?"':liT:,:il:l}j 'f*Tn':f.1i:{13[y]::H::':::'-I:=-li:::*':C*t,
srrl/A* rlsrorui*s kar$ere*ciar szer,rezem . ;i{q;';ftI;?;=JtH;lH;..:ffi.T.Ti.J*fr#u*,
o calja a tapasetalattrsers. kihivasok
erlds.u 8!" rrerruraras*..

dsszesatese. vii!asztiis a ccfv!_he.
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A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisftett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisilgi

mell6klet

I

I

pK_s4Z

2019. ev
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

exmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny
T6mogat6si prog ram elnevez6se:

Evidence based HIV services for key populations UQA6Z

T6mogat6 megnevez6se:

United Nations Population Fund
kozponti kolts6gvet6s

n

onkormdnyzati kolts6gvet6s

n

nemzetkozi forrAs

m

m6s gazd6lkod6

n

Tdmogatiis forrSsa:

T6rmogatds id6tartama:

2018.O5. 1-5-2018. L2.31.

Tiimogat6si osszeg:

6 608 034

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg:

253 65L

- tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg:

253 651

L__l

t6rgy6vben foly6sitott osszeg:

visszat6ritend6

T6mogatds tfpusa:

X

vissza nem

t6rftendS

m

T4rgy6vben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:
Szemelyi
Dologi

253 651

Felhalmoziisi

Osszesen:

253 6sL

Tdmogat6s tSrgy€vi felhaszn6ld.sdnak sz6veges bemutat6sa:
e$azri Avh6* atltozott dssze,$J lellraszrrAliisa es a pA,yAEar IezdrAsa"

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa
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Tdmogat6s tergy6vi fel haszn6l6sdnak szciveges bem utatdsa:
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Az iizleti 6vben v6gzett f5bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa
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