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A
Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2003. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya
kötelezően előírja - a közhasznú alapítványok esetében - a közhasznúsági jelentés készítését,
az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. A közhasznúsági jelentés elfogadása az
Alapítvány kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik.
*
I. Működési Beszámoló
Alapítványunk - a 2003. 01. 01.-től 2003.12.31.-ig terjedő időszakban - az alábbi feladatokat
látta el, összhangban, az Alapító Okiratában (a továbbiakban: AO) meghatározottak szerint
(hivatkozva a konkrét alapítványi célok megjelölésére):
I.1. Általános célú feladatok:
Az AO I.-2. bekezdés rendelkezése szerint: "Az Alapítvány célja: a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd, érzelmi, akarati fogyatékos, vagy súlyos magatartási rendellenességgel küzdő, vagy
egyéb részképesség hiánya miatt segítségre szoruló gyermekek megsegítése.
Ezt a célt az Alapítvány, az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni a 2003. évben.
a) A sérült gyermekeket nevelő családokkal való szoros kapcsolattartás, tanácsadás, közös
programok szervezése.
E feladat keretében folytattuk a 2002–ben megkezdett tevékenységünket. Délelőtt
játszóházat működtettünk, ahol a 0-3 éves gyermekek közös játékkal, énekkel,
mondókázással tölthették az idejüket.

2
A fiatal szülőknek a bábvarrás, bábozás nagy élmény volt, és példát kaptak arra
vonatkozóan, hogyan lehet egy gyermekkel otthon is foglalkozni.
A szoros kapcsolattartás a szülők folyamatos tájékoztatását jelentette gyermekük
állapotáról, az otthoni fejlesztési tennivalókról.
Szombat délutánonként születésnapokat rendeztünk a gyermekek részére, melyen a
szülők az értelmes játékokról, a TV nélküli közös együttműködésről kaphattak ízelítőt.
Decemberben hagyományainkhoz hűen megrendeztük a Mikulás estet. A gyermekekhez
nagy csomagokkal érkezett a Mikulás, melyben a támogatók tárgyi ajándékai voltak.
Bábműsorral kedveskedtünk nekik, ami nagyon hangulatos volt.
b.) A sérült gyermekek számára táborozási lehetőségek biztosítása
Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a Kertán működő gyógylovas központtal.
Megtörtént az egyeztetés, és 2004. nyarán ide megyünk a gyermekekkel. A falusi élet
megismerése, a gyógylovaglás elősegíti, hogy képességeik nyáron is egyenletes
ütemben fejlődjenek, és sok „állati” élménnyel megrakodva jöjjenek haza.
c.) A sérült gyermekeket nevelő családok szociális támogatása
Alapítványunkhoz az eltelt időszakban 15 támogatási kérelem érkezett, ebből
rászorultsági alapon 9 gyermek fejlesztési díját vállalta át az alapítvány.
156 nagycsoportos, tehát 5-6-7 éves gyermek ingyenes állapotfelmérő preventív
vizsgálatát látta el. Ezzel sok család figyelmét tudtuk felkelteni, gyermekével
kapcsolatosan mire figyeljen, figyelmeztettük a tanulási zavar kialakulásának
lehetőségére, a prevenciós foglalkozások lényegére.
A munkát önkéntes keretben végezték a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógus.
Kialakítottuk kölcsönzői tevékenységünket. Fejlesztő játékok, mesekönyvek,
szakkönyvek kölcsönözhetőek térítésmentesen, két hétre a család otthonába. Csak akkor
kell térítést fizetni, ha valami elrongálódva kerül vissza hozzánk.
Ezzel a szerény körülmények között élő családokon tudtunk segíteni, hiszen a játékok
ára nagyon magas, és a választék óriási. Sokszor nem is tudják kiválasztani a gyermek
életkorának legmegfelelőbbet.
d.) sérült gyermekek fejlesztéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételek megteremtése,
Ennek érdekében több pályázatot nyújtottunk be. Sikeresen pályáztunk a Nemzeti
Tankönyvkiadó Alapítványánál, így gyermekeink fejlesztéséhez több könyvet sikerült
pályázat útján megnyerni.
A támogatók felkutatása folyamatosan történt, de munkánkat nehezítette, hogy a
folyamatos fejlesztő, és sok önkéntes munka mellett kevés idő jutott a lehetséges
támogatók felkutatására. Ez jövő évi fő feladatunk lesz.
A Fővárosi Önkormányzattól, és a IV. Kerületi Önkormányzattól, valamint egyéni
támogatóktól kaptunk kisebb összegeket a gyermekeink fejlesztéséhez.
e.) egyéni, segítő – fejlesztő program kidolgozása
Az állapotfelmérő vizsgálat után minden gyermekre egyéni fejlesztő programot
dolgoztunk ki, melyet a szülőkkel egyeztetve otthon, és az intézményben közösen
valósítottunk meg. Csak akkor van minden fejlesztésnek értelme, ha ez folyamatos,
gyermekre szabott, és együtt tesszük a szülővel.
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f.) Szülők felvilágosítása, szülőklub létrehozásának támogatása
Folytattuk a 2002 szeptemberében megkezdett „szülőklubot”, melyet azért
kezdeményeztünk, mert tapasztaltuk, hogy mennyi megválaszolatlan kérdés, mennyi
nehézség nehezedik a szülőkre. Arra is, aki ép, és még több, aki sérült gyermeket nevel.
Az előadásokat tapasztalt, neves előadókra bíztuk, így sok gyakorlati tanácsot kaphattak
a szülők gyermekük neveléséhez. Egymás között kicserélhették ötleteiket,
megtapasztalták, hogy másnak is hasonlóan nehéz az élete egy sérült gyermekkel.
g) együttműködés hasonló célú hazai alapítványokkal és szervezetekkel:
Alapítványunk felvette a kapcsolatot a Fővárosi Pedagógiai Intézetben működő
tehetséges gyermekekkel foglalkozó alapítvánnyal. A sérülés, és a tehetség egy tőről
fakad. Sok szülő kért gyors segítséget gyermeke nevelésében, és kért intézményi
ellátást, hova fordulhat gondjával.
A védőnőkkel, gyermekorvosokkal, pszichológusokkal folyamatos a kapcsolatunk. Ők
irányítják hozzánk a gyermekeket. Tudnak programjainkról, időnként ellátogatnak
hozzánk egy-egy közös beszélgetésre munkánkról, terveinkről.
h) a cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése
(önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a
tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése):
Alapítványunk munkáját kb. 15 önkéntes segíti. Az önkéntes kör folyamatosan bővül,
mely egyrészt az alapítvány jó hírét, feddhetetlenségét segíti terjeszteni, másrészt a
munka minőségét, sokszínűségét biztosítja.
2003.-ban 3 pályázatot nyertünk el, összesen 250.000 Ft támogatással. Alapítványunk
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
I.2. Közcélú, közhasznú feladatok:
Alapítványunk, az AO. I. 2 bekezdésében meghatározottak szerint a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában felsorolt (egyes cél szerinti) tevékenységek
ellátása során a
•

„4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

•

„1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység területén, közhasznú tevékenységet végez.

Tevékenységünk már jelen esetben is több, mint amit az Alapító Okirat tartalmaz. Ezért 2004évben átdolgozzuk, kibővítjük az AO-ot.
Családsegítés, gondozás, az esélyegyenlőség, hátrányos helyzetűek megsegítése, gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás, már ez évben is feladataink között szerepelt. Az AO
átdolgozásának, továbbfejlesztésének határideje 2004. dec. 31.
*
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II. Számviteli Beszámoló
II.1. 2003. évi bevételek
a) Költségvetési forrásokból származó bevételek:
Fsz.
1.

Tételforrás megnevezése
Pályázat

Ezer Ft
250.000

Összesen:

250.000

b) Egyéb forrásból származó bevételek
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tételforrás megnevezése
Szponzori támogatás
Adomány
Banki kamat
Hagyaték
Szolgáltatásból származó bevétel
Vállalkozásból származó bevétel
Összesen

Ezer Ft
162.200
50.000
800.
0.
0.
0.
213.000

A 2003. évi összes rendelkezésre álló tőke: 463.000 Ft.
Ennek kb. 60 %-a költségvetési forrásból származik.

II.2. 2003. évi kiadások (MFt-ban)
a) Személyi kiadások (Működési költség I.)
Fsz.
1.
2.

Főbb tételek megnevezése
Szolgáltatási díj
Bankköltség
Összesen

Ezer Ft
366.400
22.620
389.020

b) Irodaműködési kiadások (Működési költség II.)
Fsz.
1.

Főbb tételek megnevezése
Sokszorosítás, nyomdaköltség, postaköltség
Összesen:

Ezer Ft
26.379

Iroda működtetésére egyenlőre nem kellett költenünk, hiszen a Napraforgó
Képességfejlesztő Központ ad helyet az alapítványunknak.
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c) Kampány- és kiadványterjesztés
Fsz.

Főbb tételek megnevezése
Összesen:

Ezer Ft
0

d) Rendezvénykiadások
Fsz.
1.

Főbb tételek megnevezése
Önkéntesi munkák
Összesen:

Ezer Ft
0
0

e) kiadások összesítése
Fsz.
1
2
3
4

Összesített tételcsoportok
Személyi kiadások
Irodaműködési kiadások
Kampány- és kiadványterjesztés
Rendezvénykiadások
Összesen:

Ezer Ft
389.020
26.379
0
0
415.399

h) pénzügyi egyenleg
Fsz.
1.
2.

Kardinális tételcsoportok
Bevételek
Kiadások
*

Ezer Ft
463.000
415.399
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III. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány számára a költségvetési támogatásból befolyt összeg állt rendelkezésére a
vizsgált időszakban:
a) Költségvetési pályázatokból (összesen: 250.000 Ft):
•
•

Fővárosi Önkormányzat: 100.000 Ft
Főváros IV. ker. Önkormányzat: 150.000 Ft
Megjegyzés:
- vállalt feladat teljesítve
- pályázati beszámoló és elszámolás 2004. januárjában leadva, elfogadva.
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

Alapítványunk- közhasznú működésének keretében – az I./1. c. pontban foglalt cél szerinti
juttatásokat folyósította, hátrányos anyagi helyzet és rászorultság miatt. Pénzügyi vonzata
nem volt, mivel önkéntes munkában folyt a juttatás.
V. Központi Költségvetési szervtől kapott támogatások
Az Alapítvány költségvetési szervtől - pénzügyi támogatást nem kapott.
*
VI. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások
Az Alapítvány állami pénzalapból támogatást nem kapott.
*
VII. Önkormányzati szervtől kapott támogatások
Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeni támogatást 250.000 Ft-ot kapott, a III. /a
pont szerint.
*
VIII. Vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások
Az Alapítvány vezető tisztviselői feladataikat társadalmi munkában, bárminemű díjazás és
költségtérítés nélkül végzik.
*
IX. Pénzügyi Beszámoló
Az Alapítvány Pénzügyi Beszámolóját és Mérleg-kimutatását a 2003. évi beszámoló jelentés
melléklete tartalmazza.
*
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X. Közhasznúsági Jelentés elfogadása
Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének
kikérésével - az Alapítvány Kuratóriuma, a 2004. május 15.-i ülésén egyhangúan elfogadta. A
Közhasznúsági Jelentés elfogadott példányát az Ülés jegyzőkönyvéhez csatoltatta.
*
XI. Közzététel
A jelen Közhasznúsági Jelentés egyik példánya a Napraforgó Képességfejlesztő
Központ Irodájában, és annak faliújságján kerül elhelyezésre, valamint a weblapra kerül
annak érdekében, hogy az érdeklődök, abba betekinthessenek, saját költségükre arról
másolatot készíthessenek.
A Kuratórium egyúttal intézkedett arra vonatkozóan is, hogy a jelentés legfontosabb
gazdálkodási adatai az Újpest Újság hasábjain 2004. 05. havi számában közzétételre
kerülhessen.
Budapest, 2004. május 19.
Az Alapítvány Kuratóriuma

