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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Hero Fest Közhasznú Nonproﬁt K .

székhely:

1118 Budapest, Breznó köz 8.

bejegyző határozat száma:

Cg. 01-09-184150/6

nyilvántartási szám:

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184150

képviselő neve:

Raﬀai Barbara

2. Tárgyévben végze alapcél szerin és közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság valamint a közfeladatot ellátó Eötvös Lóránd Tudományegyetem együ működési megállapodást
kötö ek, amelyben rögzíte ék, hogy közös céljuk elérni, hogy a ﬁatalok felismerjék annak szükségességét, hogy
merjenek tenni másokért, azaz felismerjék a személyes felelősségvállalás fontosságát. A felek megállapodtak,
hogy a társaság közreműködik az ELTE felnő képzési feladatainak ellátásában, valamint a kapcsolódó
tudományos kutatási munkájában. A felek megállapíto ák továbbá, hogy a közös cél elérésének eszközei:
tanárokat megszólító képzések, nemzetközi konferencia, ﬁatalokat megcélzó fesz vál, valamint mindezekhez
kapcsolódó médiakampányok, továbbá a célhoz és eszközökhöz kapcsolódó kutatások.
A társaság közhasznú tevékenységét “Hősök Tere Kezdeményezés” néven végzi.
A társaság önkéntesek munkájára épülő szervezet, amelynek minden ak vitása a Hősök Tere Kezdeményezés
céljának elérését szolgálja.
A társaság a Hősök Tere Kezdeményezéssel társadalmi modellt épít, mellyel mintát ad, és egy folyamatot
szeretne elindítani, megadni a kezdő lökést ahhoz, hogy egyre több ember egyre többször tegyen másokért,
akarjon pozi v változásokat saját és mások életében is, sajá tsa el azokat a képességeket és azt a tudatosságot,
ami a hosszú távú, pozi v változásokhoz szükséges, azaz cselekedjen hétköznapi hősként, vállaljon felelősséget
közössége és saját életéért.
A Hősök Tere Kezdeményezés tevékenység-elemei:
1. Tréningek tanároknak, iskolapszichológusoknak valamint más oktatási szakembereknek
2. Tréning, workshop és interak v előadások vállalatoknak és civileknek
3. Tréning, workshop gyerekeknek 13 éves kortól

4. önkéntesek strukturált bevonása
5.

“Ébreszd fel a benned élő hőst” kampány kávézókkal közösen, akik egy-egy termékük eladásával a
Hősök Tere pedagógusképzéseit támoga ák

6. 30 napos Hősök Tere Kihívás kampány
7. A Karácsonyi program fő üzenete az volt, hogy a résztvevő civilek, cégek adjanak valami jót karácsonyra,
tegyenek valakivel jót és mindezzel a pedagógusok képzését támogathatják
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2018-ben (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
- 38 alkalommal szerveze
pedagógust képze ,

és tarto

10-15 fős tréningeket pedagógusok részére, melyben összesen 468

- Hosszútávú (6 hónap) regionális program- és tréningsorozatot indíto 6 iskola diákjainak, tanárainak és
vállala önkénteseknek (Fejér és Veszprém megye) összesen több mint 450 személy bevonásával.
- Workshopokat, interak v előadásokat szerveze a társaság céljainak elérését támogató szervezetek,
közösségek, vállalatok munkavállalói részére, melyen összesen 3129-en ve ek részt.
- Részt ve és akciókat szerveze 21 mások által szerveze rendezvényen.
- Zimbardo professzor több rendezvényen (vidéken és Budapesten) tarto előadásokat összesen több, mint
1300 középiskolás diáknak, tanárnak és egyetemi hallgatónak a hétköznapi hősiességről.
- Folytatja a képzését két egyetemen.
- “Ébreszd fel a benned élő hőst” kampánya során több, mint 100.000 embert ért el.
- 30 napos kihívás kampányával 800.000 embert ért el és mozgósíto a azokat a ﬁatalokat, akik körében
a tűdváltást szeretne elérni.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§-ának 19. pontja
alapján az ELTE és annak Pedagógiai és Pszichológiai
Kara közfeladatot lát el.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

12-30 éves ﬁatalok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2018-ben közvetlenül: 3129 fő
Tréningek tanárok és civilek részére: 570 fő
Workshopok, interak v előadások szakmai
közösségek és vállalatok részére: 2715 fő
A társaság ak v kommunikációval 800.000 emberhez
ju a a el a 30 napos Hősök Tere Kihívás kampány
üzenetét.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Heroic Imagina on Project workshop licensz

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

229 eFt

tréningek, workshopok

Előző év

Tárgyév

5. Cél szerin ju atások kimutatása
Cél szerin ju atás megnevezése

Au s c Art Alapítvány
Tévelygőkért- Dunakanyar Régió-Kommunikációs
Alapítvány

-

67 eFt

-

300 eFt

6. Vezető sztségviselőknek nyújto ju atás
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Ügyvezető

9.120 eFt

9.047 eFt

A. Vezető sztségviselőknek nyújto ju atás összesen:

9.120 eFt

9.047 eFt

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

37.522 eFt

40.781 eFt

C. a személyi jövedelemadó meghatározo részének az
adózó rendelkezése szerin felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. norma v támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújto támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

37.522 eFt

40.781 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

36.369 eFt

36.989 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

26.808 eFt

25.098 eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

19.022 eFt

19.120 eFt

K. Adózo eredmény

1.104 eFt

3.627 eFt

76

70

ebből:

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-elláto ság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2> 1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogato ság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)> 0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)> 0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen

Nem

