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Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2005. 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.
A Napraforgó Képességfejlesztő Alapítvány fő feladata az alapító okiratban
megfogalmazottaknak megfelelően a 0-14 éves korú ép és sérült gyermekek fejlesztő és
gyógypedagógiai ellátása a IV. kerületben, és a távolabbi térségben.
Az Alapítvány önfenntartó, e tevékenységéhez az állami szervektől támogatást csak nyertes
pályázatok útján kap.
I. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Alapítványunk - a 2005. 01. 01.-től 2005. 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 2005 évben.
Gyermekek testi – lelki egészségének védelme, általános fejlettségi állapotuk vizsgálata,
személyiségük sokoldalú fejlesztése, intenzív felzárkóztatásuk. A megelőzés módszerével,
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életkorukhoz és egyéni szükségleteikhez igazodó speciális segítő – fejlesztő program
kidolgozása,
A 2005-ös évben 193 gyermek, illetve család fordult hozzánk segítségért, ebből 97
kisgyermek szűrővizsgálatát végeztük el térítésmentesen, 65 kisgyermeket részesítettünk valamilyen
fejlesztő foglalkozásban.
Az 5-6-7 éves gyermekeket továbbra is térítésmentesen vizsgáltuk. Segítve így kiszűrni a
tanulási zavarra utaló jeleket. A kiszűrt gyermekeket fejlesztő foglalkozások keretében zárkóztattuk
fel. Az állapotfelmérő vizsgálat után minden gyermekre egyéni fejlesztő programot dolgoztunk ki,
melyet a szülőkkel egyeztetve otthon, és az intézményben közösen valósítottunk meg. A szülők jó
partnernek bizonyultak az együttműködésben.
Szerda délelőttönként játszóházat működtettünk, ahol a 0-3 éves gyermekek közös
játékkal, énekkel, mondókázással tölthették az idejüket. A szakember nevelési tanáccsal,
beszélgetéssel segítette a fiatal szülőket.
a sérült gyermekeket nevelő családokkal való szoros kapcsolattartás, életvezetési tanácsadás,
közös programok szervezése, jogaik és az esélyegyenlőség biztosítása.
Személyiségük mind gazdagabb kibontakoztatása érdekében érzelmi életük
kiegyensúlyozottságát a pszichológus és kineziológus biztosította. A szülőkkel napi kapcsolatban
beszéljük meg a gyermekeikkel való teendőiket. Segítjük eligazodásukat az intézmények és a jogi
tudnivalók útvesztőiben.
Szülők felvilágosítása, szülőklub működtetése, -a megtervezett éves programnak
megfelelően zajlott. Az előadásokat tapasztalt 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, vagy részképesség zavaros
gyermekkel. A szülőklubbal kapcsolatos felhívásainkat honlapunkon, az Újpest Újságban és a
Budapesti Újságban olvashatták a szülők, és természetesen a Képességfejlesztő Központ
faliújságján.
Sérült gyermekek számára táborozási lehetőség biztosítása,
A Csengő Parasport Szakosztállyal kötött megállapodás keretében 2005-ös évben is
Kertára vittük a gyermekeket nyári gyógylovas táborba. A hátrányos helyzetű gyermekeket
rászorultság alapon támogattuk.
sérült gyermekeket nevelő családok szociális támogatása,
Alapítványunkhoz az eltelt időszakban 13 támogatási kérelem érkezett, ebből
rászorultság alapon 11 gyermek fejlesztési díját vállalta át az alapítvány részben, vagy egészben. (Ez
heti egy, kettő, vagy három fejlesztő foglalkozást jelentett.) A két elutasított pályázatot a szülők
jövedelemigazolása indokolta.
A munkát önkéntes keretben végezték a gyógypedagógusok. A gyermekek körében
végzett önkéntes munka Ft - béli értéke: közel 1.000.000 Ft volt.
Az alapítvány szem előtt tartva kitűzött céljait a támogatások odaítélésénél figyelembe
vette a gyermekek sérülési fokát. A sajátos nevelési igényű gyermekek mindig nagyobb támogatást
kaptak. Ez nem csak anyagi segítségben nyilvánult meg. Az ingyenes könyv és játékkölcsönzés is
ezt a célt szolgálta.
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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.
2005 novemberében másodszor szerveztük meg a IV. kerületi Eqiunox Jazz együttes
közreműködésével egy kellemes hangulatú jótékonysági estet. A tombola játék, és az azt követő
fogadás még jobban összekovácsolta a jelenlévő jóérzésű embereket. Sajnos a koncert nem volt
nyereséges, kevés volt az érdeklődő, ezért a jövőben ezt a koncertet nem szervezzük meg.
Hagyományainkhoz tartozik, hogy minden év decemberében Mikulás műsort szervezünk
a gyerekeknek, ahol a Mikulás játékkal, és édességgel, mi bábműsorral ajándékozzuk meg a
gyermekeket. (Minden kisgyermek az általunk összeállított csomagot kapja)
Decemberben rajzpályázatot hirdettünk, (egy gyógyszergyártó cég segítségével a
legszebb munkákból karácsonyi képeslapok készültek), és minden résztvevő ajándékot kapott.
Szintén december hónapban 2006-os kártyanaptárt nyomtattunk gondolva a 2006 évi 1%os kampány sikerességére.
Céljaink megvalósítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be. Sikeresen pályáztunk a
Maholnap és a IV. kerületi Önkormányzathoz. A REX alapítvány T-Com adományvonal pályázatán
alapítványunk a nyert összeg 30 %-ban részesült. Több pályázatunkat forrás hiány miatt
elutasították.
2005.-ben 2 pályázatot nyertünk el, összesen 728 Ft támogatással. Alapítványunk
vállalkozási tevékenységet az alapító okiratban megfogalmazott céljai érdekében folytatott.
A pályázaton nyert pénzen kiegészítettük fejlesztő játék készletünket, illetve a jövőbeli
sikeresebb működés érdekében beszereztünk olyan fontos gépeket, (lamináló gép, fóliák, spirálozó
gép, vágógép), mellyel saját arculatunk erősítését célozhatjuk meg. Pl. Saját munkafüzet készítése,
saját kiadvány összeállítása. Ez már a 2006-os év munkatervébe kerül megvalósításra.
Az 1%-os felajánlásokból 269 Ft érkezett hozzánk.
A 2005-ös évben több IV. kerületi vállalkozót, céget kerestünk meg, de újabb támogatót
sajnos nem találtunk. A gyermekek, és a központ fejlesztését önerőből oldottunk meg, illetve
pályázaton nyertünk pénzt. A korábban megkötött együttműködési szerződések a támogatókkal
folyamatosak.
Alapítványunk munkáját 2005 évben egy pályázatíró kolléganő segíti. A munkát önkéntes módon, az
alapítványt segítve végzi.
Kommunikációs anyagaink elkészítését, weblapunk karbantartását feladatvállalási
szerződésben rögzített módon külső munkatárs segíti. Így a kuratórium tagjainak több ideje jut más
irányú feladatok ellátására.
Együttműködés hasonló célú hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal,
egyesületekkel, stb.
Együttműködési szerződést kötöttünk Újpest Szociális Intézményeivel (Gyermekjóléti
Szolgálat, Családsegítő) A cél egymás munkájának segítése, a szülők tájékoztatása, az információ
áramlás biztosítása, közös pályázatokon való részvétel.
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Együttműködési szerződés létrehozása folyamatban van a IV. kerületben működő drog
prevenciós alapítvánnyal.(Folyamatban)
Ugyan csak együttműködési szerződést kezdeményeztünk az OTP Egészségpénztárral,
hogy a szülők terheit ezzel is enyhíteni tudjuk. (Folyamatban)
A kerületi védőnőkkel, gyermekorvosokkal, pszichológusokkal folyamatos a
kapcsolatunk. Ők irányítják hozzánk a gyermekeket. Tudnak programjainkról, időnként ellátogatnak
hozzánk egy-egy közös beszélgetésre munkánkról, terveinkről.
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.
2005 jan. 1-től alapítványunk bérli a jelenlegi telephelyet, és minden költség az alapítványt
terheli.
Személyi változások az alapítvány kuratóriumában voltak. A bíróság a módosításokkal egységes
formában elfogadta az AO-tot.
A gyermekek gyógypedagógiai ellátása mellett jövő évi legfontosabb feladatunk, hogy az
alapítvány olyan támogatót találjon, aki egyetért céljainkkal, és hosszú távon mellénk áll, segít azt
megvalósítani anyagi, és tárgyi eszközeivel.

Budapest, 2006-04-05.

Varanka Zoltánné
Kuratóriumi elnök
*
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Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2005. évi Számviteli Beszámolója
II.1. 2005. évi bevételek (eFt-ban)
a) Költségvetési forrásokból származó bevételek:
Fsz.
1.

Tételforrás megnevezése
SZJA 1 %
Pályázat (KVVM, MEH)
Munkaügyi KP. térítés
ÁFA - visszatérítés
Összesen:

eFt
269
728
0
0
997

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

Tételforrás megnevezése
Előző évi áthozat (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

eFt
249
0
941
0
0
0
4
0
0
0.
0.
1361
2555

A 2005. évi összes rendelkezésre állótőke: 3552 Ft.
II.2. 2005. 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

b) Irodaműködési kiadások (Működési költség II.)

eFt
502
65
670

1237
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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
Szállítás
reprezentáció
Összesen:

eFt
514
19
180
0
144
18
37
48
849
15
7
11
0
1842

c) Kampány- és kiadványterjesztés
Fs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Főbb tételek megnevezése
Tárgyévi 1 %-os kampány lebonyolítása
Következő évi 1 %-os kampány előkész.
DM-kampány tárgyév elején
DM kampány tárgyév végén
Adományvonal reklám
Szórólapok, kiadványok, molinók
Képeslapok, oklevelek
Összesen:

eFt
0
0
0
0
0
0
0
0

d) Rendezvénykiadások
Fsz
1.
2.
3.

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

Ft
0
0
0
0

e) Építés – beruházási kiadások
Fsz
1.

Főbb tételek megnevezése
Karbantartás, állagmegóvás
Összesen:

eFt
0
0

e) kiadások összesítése
Fsz
1

Összesített tételcsoportok
Személyi kiadások

eFt
1237
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2
3
4
5

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

1842
0
0
0
3079

f) pénzügyi egyenleg
Fsz.
1.
2.
3.

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

eFt
3303
249
3079
473
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III. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány számára támogatásból befolyt összeg a vizsgált időszakban:
•
•

Főváros IV. ker. Önkormányzat: 61.000 Ft
REX – Napraforgó - T-Com: 667.000Ft
összesen: 728.000 Ft

Megjegyzés:
- vállalt feladat teljesítve
- pályázati beszámoló és elszámolás 2006. januárjában a IV. ker Önkormányzat felé és a REX
alapítvány 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

8
Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeli támogatást 61.000 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 2005. évi beszámoló
jelentés melléklete tartalmazza.
*
X. Közhasznúsági Jelentés elfogadása
Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével - az
Alapítvány Kuratóriuma, a 2006. ápr. 06.-ai 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 2006. 05. havi számában közzétételre kerülhessen.

Az Alapítvány Kuratóriuma

Elfogadva: Budapest, 2006-04-06

