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A
Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2004. 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. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Alapítványunk - a 2004. 01. 01.-től 2004. 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 2004. évben.
a) A sérült gyermekeket nevelő családokkal való szoros kapcsolattartás, tanácsadás, közös
programok szervezése.
E feladat keretében folytattuk a 2003 évben megkezdett tevékenységünket. Délelőtt
játszóházat működtettünk, ahol a 0-3 éves gyermekek közös játékkal, énekkel, mondókázással
tölthették az idejüket.
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A fiatal szülőknek a bábvarrás, bábozás nagy élmény volt, és példát kaptak arra
vonatkozóan, hogyan lehet egy gyermekkel otthon is foglalkozni.
A délelőtt folyamán énekeltünk, mondókáztunk, a szülőkkel felelevenítettük a régen
elfelejtett gyermekdalokat.
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 gyertyafény
mellett a gyermekekhez nagy csomagokkal érkezett a Mikulás, melyben a támogatók tárgyi
ajándékai voltak. Az estet a bábelőadásunk tette felejthetetlenné.
b.) A sérült gyermekek számára táborozási lehetőségek biztosítása
Ennek érdekében hosszú távú kapcsolatot alakítottunk ki a Kertán működő Gyógylovas
Központtal. 2004. nyarán itt táboroztunk a gyerekekkel. A falusi élet megismerése, a gyógylovaglás
elősegítették, hogy képességeik nyáron is egyenletes ütemben fejlődjenek, és sok „állati” élménnyel
megrakodva jöjjenek haza. A tábor mindannyiunknak felejthetetlen élmény volt. Erről cikk jelent
meg az Újpest Újság augusztus havi számában. A Gyógylovas Központtal együttműködési
szerződést kötöttünk a további együttműködés céljából.
c.) A sérült gyermekeket nevelő családok szociális támogatása
Alapítványunkhoz az eltelt időszakban 8 támogatási kérelem érkezett, ebből rászorultsági
alapon 7 gyermek fejlesztési díját vállalta át az alapítvány részben, vagy egészben. (heti egy, kettő,
vagy három fejlesztő foglalkozást jelent )
110 nagycsoportos, tehát 5-6-7 éves gyermek ingyenes állapotfelmérő preventív
vizsgálatát láttuk 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. A
gyermekek körében végzett önkéntes munka Ft - beli értéke: 1.222.000 Ft volt.
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 Fogyatékos
Gyermekekért Közalapítványhoz, és Budapest Főpolgármesteri Hivatalhoz.
A támogatók felkutatása folyamatosan történt, de munkánkat nehezítette, hogy a
folyamatos fejlesztő, és önkéntes munka mellett kevés idő jutott a lehetséges támogatók
felkutatására. Fontos volt számunkra, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen azért elutasítani, mert
nincs anyagi fedezetünk.
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Két támogatót nyertünk meg céljainknak: A Congress Rendezvényszervező Kft-vel
kötöttünk 5 éves támogatási szerződést. Egy másik cég szintén havonta támogat bennünket kisebb
összeggel.
A IV. Kerületi Önkormányzattól, valamint cégektől, egyéni támogatóktól kaptunk kisebb
összegeket a gyermekeink fejlesztéséhez.
Alapítványunk munkáját 2004 év végétől két pályázatíró kolléga segíti.
Kommunikációs anyagaink elkészítését, veblapunk karbantartását feladatvállalási
szerződésben rögzített módon külső munkatárs segíti. Így a kuratórium tagjainak több ideje jut más
irányú feladatok ellátására.
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.
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 éves programot előre összeállítottuk, és szerencsére pályázat útján megnyertük az
ehhez szükséges pénzösszeget. 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. A szülőklub előtt
a helyszínen szakkönyvvásárlást biztosított a Krasznár és Fiai könyvesbolt, mely segítette a szülők
szakkönyv ismeretét.
Szülőklubbal kapcsolatos felhívásainkat honlapunkon, az Újpest Újságban és a Budapesti
Újságban olvashatták a szülők, és természetesen a Képességfejlesztő Központ faliújságján.
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.
A területi védőnők kezdeményezésére közös programot szerveztünk a Tanácsadóval.
Előadást tartottunk 0-3 éves gyermekek szüleinek a délelőtti játszóházban. A jövőben szeretnénk
Újpest Szociális Intézményével együttműködési szerződést kötni.
A kineziológus rendszeres beszélgetések alkalmával segítette a szülők - gyermekek testilelki egészségvédelmét. Hallottunk az egészséges életmódról, táplálkozásról, a gyermekeink
szeretetteljes, feltétel nélküli elfogadásáról.
Az AstraZeneca Jégcsarnok születésnapján kétnapos játszóházat biztosítottunk az
eseményen résztvevő gyermekeknek. Közben ingyenes pedagógiai, és kineziológiai tanácsadást
biztosítottunk a szülőknek.
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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. 10 önkéntes segíti. Az önkéntes kör folyamatosan bővül,
mely egyrészt az alapítvány jó hírét, feddhetetlenségét segíti terjeszteni, másrészt a munka
minőségét, sokszínűségét biztosítja.
2004 novemberében jótékonysági koncertet szerveztünk. A kerületben működő Eqiunox
Jazz együttes közreműködésével kellemes hangulatú est keretében mutattuk be alapítványunk
működését, és tettük próbára kis csapatunk szervezőkészségét. A tombola játék, és az azt követő
fogadás még jobban összekovácsolta a jelenlévő jóérzésű embereket.
2004.-ben 3 pályázatot nyertünk el, összesen kb. 600.000Ft támogatással. Alapítványunk
vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
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 a kezdetektől fogva jóval szélesebb körű volt, mint amit az Alapító
Okiratunk tartalmaz. Ezért 2004-évben átdolgoztuk, kibővítettük.
Családsegítés, gondozás, az esélyegyenlőség, hátrányos helyzetűek megsegítése, gyermek
és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, már ez évben is feladataink között szerepelt.
Alapítványunk részére, - melynek eddig a Napraforgó Képességfejlesztő Központ adott
otthont, - szeretnénk saját helyet. Ezért 2004 szeptemberében kérelmet adtunk be a IV. ker.
Polgármesteri Hivatalhoz, hogy alapítványunk átvehesse a bérleti jogot. A szükséges iratokat
benyújtottuk, várjuk az önkormányzat pozitív visszajelzését. Dec. 31.ig döntés még nem született.
A gyermekek pedagógiai ellátása mellett jövő évi egyik legfontosabb feladatunk, hogy az
alapítvány olyan támogatót találjon, aki egyetért céljainkkal, és hosszú távon mellénk áll, segít azt
megvalósítani anyagi, és tárgyi eszközeivel.
*

5

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2004. évi Számviteli Beszámolója
II.1. 2004. évi bevételek
a) Költségvetési forrásokból származó bevételek:
Fsz.
1.

Tételforrás megnevezése
SZJA 1 %
Pályázat
Munkaügyi KP. térítés
ÁFA - visszatérítés
Összesen:

eFt
0
519.000
0
0
519.000

b) Egyéb forrásból származó bevételek
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tételforrás megnevezése
Előző évi maradvány
Szponzori támogatás
Adomány
Adományvonal
Pályázat (magáncégek)
DM - Kampány
Kamat, pénzügyi műveletek
Egyéb bevételek, Persely,
Külföldi támogatás
Hagyaték
Szolgáltatásból származó bevétel
Vállalkozásból származó bevétel
Összesen

e Ft
346.000
0
54.000
0
156.000
0
0
0
0.
0.
0.
556.000

A 2004. évi összes rendelkezésre állótőke: 1. 075000 Ft.
Ennek kb. 50 %-a költségvetési forrásból származik.

II.2. 2004. évi kiadások (EFt-ban)
a) Személyi kiadások (Működési költség I.)
Fsz.
1.

2.
3.

Főbb tételek megnevezése
Alkalmazotti bér és járulék
Megbízási díj (könyvelés, tanácsadás)
Szolgáltatási díj
Tervezői tiszteletdíj
Szakértői tiszteletdíj
Alkalmi foglalkoztatás díja
Összesen

eFt
110.000

110.000
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b) Irodaműködési kiadások (Működési költség II.)
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Főbb tételek megnevezése
Iroda bérleti díj
Rezsi (víz, áram, csat., szemétsz. Bizt.)
telefonhasználat
Sokszorosítás, nyomdaköltség
Irodaszer, nyomtatvány
Postaköltség,
Illeték, ügyintézési díjakl
bankköltség
Anyag - eszközbeszerzés
Karbantartás - javítás
Takarító- tisztító - fertőtlenítőszerek
oktatás
reprezentáció
Összesen:

eFt
0
0
12.000
0
12.000
22.000
0
24.000
69.000
0
0
181.000
0
320.000

Iroda működtetésére egyenlőre nem kellett költenünk, hiszen a Napraforgó Képességfejlesztő
Központ ad helyet az alapítványunknak.
c) Kampány- és kiadványterjesztés
Fs.
1.
2.

Főbb tételek megnevezése
Tárgyévi 1 %-os kampány lebonyolítása
Következő évi 1 %-os kampány előkész.
Összesen:

eFt
0
0
0

d) Rendezvénykiadások
Fs
1.
2.
3.

Főbb tételek megnevezése
Önkéntesi munkák
Pepsi Sziget
Egyéb rendezvények, kiállítások
Összesen:

eFt
0
50.000
50.000

e) Építés – beruházási kiadások
Fs
1.

Főbb tételek megnevezése
Karbantartás, állagmegóvás
Összesen:

e) kiadások összesítése

eFt
346.000
346.000
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Fs
1
2
3
4
5

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

Ft
110.000
320.000
0
50.000
346.000
826.000

f) pénzügyi egyenleg
Fsz.
1.
2.
3.

Kardinális tételcsoportok
Bevételek
+ előző évi maradvány
-Kiadások
Tárgyévi maradvány (átvitel következő évre)

Ft
729.000
346.000
826.000
249.000

*
III. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány számára támogatásból befolyt összeg a vizsgált időszakban:
•
•

Főváros IV. ker. Önkormányzat: 64.000 Ft
Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány: 455.000Ft
összesen: 519.000Ft

Megjegyzés:
- vállalt feladat teljesítve
- pályázati beszámoló és elszámolás 2005. januárjában a IV. ker Önkormányzat felé 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
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Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeli támogatást 64.000 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, mérleg-és eredmény kimutatását a 2004. évi beszámoló
jelentés melléklete tartalmazza.
*
X. Közhasznúsági Jelentés elfogadása
Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével - az
Alapítvány Kuratóriuma, a 2005. március 22.-i ülésén egyhangúlag 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, és a NIOK honlapjára 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 2005. 05. havi számában közzétételre kerülhessen.

Az Alapítvány Kuratóriuma

Elfogadva: Budapest, 2005. március 22.

