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Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
Közhasznúsági jelentése a 2008. as esztendőről
Számviteli Beszámoló
A Napraforgó Alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg fő összege 1124 ezer Ft, a saját tőke 957 ezer Ft.
A részletes kimutatást jelentésünk melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a
közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.
Költségvetési Támogatás felhasználása
Tárgyévben a z alapítvány 1.901 ezer Ft állami támogatást kapott, növekedett az előző évhez
képest.
Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Alapítványunk törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében. Sajnos a működésre tartalékunk nem volt, ezért a
közhasznú működésből származó bevétel nagy része működési költségre fordítódik.
A szolgáltatásból származó vagyont a gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére, fejlesztőjátékok,
szakkönyvek vásárlására használtuk fel, a számviteli beszámolóban részletezettek alapján.
Cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk nem nyújtott, így nem történtek kifizetések.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke
Kimutatás a kapott támogatásokról:
Központi költségvetési szervtől:
Nemzeti Civil Alapprogram
program és működési támogatás
950.000 Ft
Helyi önkormányzat és szervei:
IV. kerületi önkormányzat:
működési támogatás
150.000 Ft
SZJA 1 % (APEH)
801 ezer Ft
Összesen:
1. 901 ezer Ft
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztviselői feladataikat társadalmi munkában, bárminemű díjazás és
költségtérítés nélkül végzik. Kifizetés nem történt.
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2008. évi bevételek
a) Költségvetési forrásokból származó bevételek:
Fsz.

Tételforrás megnevezése
Helyi önkormányzat
SZJA 1 % -os támogatás
Nemzeti Civil Alapprogram
Összesen:

e Ft
150
801
950
1.901

b) Egyéb forrásból származó bevételek
Fsz.
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tételforrás megnevezése
Előző évi maradvány
Szponzori támogatás
Adomány
Közhasznú tevékenység
Kamat, pénzügyi műveletek
Egyéb bevételek, Persely,
Külföldi támogatás
Hagyaték
Szolgáltatásból származó bevétel
Vállalkozásból származó bevétel
Összesen

e Ft
0
1035
3592

0
4627

Az évi összes rendelkezésre álló tőke: 6.528 ezer Ft
2008. 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)
Étkezési hozzájárulás
Tervezői tiszteletdíj
Szakértői tiszteletdíj
Alkalmi foglalkoztatás díja
Összesen

e Ft
3356
312
144

3812

b) Irodaműködési kiadások (Működési költség II.)
Fsz.
1.
2.

Főbb tételek megnevezése
Iroda bérleti díj
Villamos energia, víz
telefonhasználat
távfűtés
Szemét szállítás

e Ft
771
41
313
198
30

4
játék
Irodaszer, nyomtatvány
Postaköltség,
Illeték, ügyintézési díjak
Szakkönyv, folyóirat
bankköltség
Egyéb anyagköltség
Karbantartás - javítás
Takarító- tisztító - fertőtlenítőszerek
szállítás
Belföldi utazás
biztosítás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás költsége
Összesen:

10
32
19
125
80
295
59
50
84
387
8
2502

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

Főbb tételek megnevezése
Tárgyévi 1 %-os kampány lebonyolítása
Következő évi 1 %-os kampány előkészítése
Szórólapok, kiadványok
Képeslapok, oklevelek
Összesen:

Ft

d) Rendezvénykiadások
Fs
1.
2.
3.
4.

Főbb tételek megnevezése
tábor
Önkéntesi munkák
Jótékonysági koncert
Egyéb rendezvények, kiállítások
Összesen:

Ft
329

329

e) Építés – beruházási kiadások
Fs
1.

Főbb tételek megnevezése
Karbantartás, állagmegóvás
Összesen:

Ft

e) kiadások összesítése
Fs
1
2
3
4
5

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

Ft
3812
2502
0
329
0
6643
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f) pénzügyi egyenleg
Fsz.
1.
2.
3.

Kardinális tételcsoportok
Bevételek

6.528

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

Budapest, 2009-04. 02

e Ft

Varanka Zoltánné
Képviselő

1138
6643
1023
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A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Napraforgó Alapítvány fő feladata az AO-ban megfogalmazottaknak megfelelően a
gyermekek személyiségéhez illeszkedő fejlesztő és gyógypedagógiai habitációs és
rehabilitációs ellátás, a különböző terápiák, módszerek és technikák keresésével esélyt kínálni
a felzárkózásra, és önmagukhoz képest egy jó ütemű fejlődésre. Feladatunk, hogy team
munkában feltárjuk a gyermekek képességdeficitjét, és az egyéni nevelhetőségre technikákat,
eljárásokat, programokat dolgozzunk ki.
Fontos szempont a szülők segítése, tájékoztatása, lelki egészségük gondozása, a
folyamatos együttműködés a gyermek érdekében. Megismertetjük őket a magyar jogrend által
biztosított szolgáltatásokkal, tájékoztatást adunk a törvény adta lehetőségekről.
A visszajelzésekből tudjuk, hogy szívesen jönnek hozzánk, és erre biztatnak másokat is.
Így egész év során 135 kisgyermeket vizsgáltunk, ebből 50-55 gyermek járt
folyamatosan egész éven át fejlesztésre. Kb. 280 – 300 család fordult hozzánk különböző
segítő szolgáltatásokért: kineziológiai megsegítés, mediáció - kapcsolatügyelet, szülőklub,
születésnapok, népi játszóház, stb.
A 2008-as évben is legfontosabb, hiánypótló feladatunk az 5-6 éves gyermekek
beiskolázást megelőző diagnosztikus vizsgálata. Folyamatos volt a jelentkezés, és a
vizsgálatok alapján a gyermekek 80 százaléka jelzett valamilyen tanulási zavart. E zavarokat a
prevenciós foglalkozásokkal enyhítjük, melyek a részképességek fejlesztésére irányulnak.
Fontos az iskolai tanulási problémákkal kapcsolatos tanácsadás. A gyermek egész
későbbi élete szempontjából meghatározóan fontos, hogy iskolai eredményeit hogyan
véleményezik, milyen döntéseket hoznak iskoláztatásával kapcsolatban.
Tanulási nehézség, tanulási zavar, és tanulási akadályozottság egyaránt megtalálható a
diagnózisok között. Vizsgálataink szerint ennek előidéző okai egyrészt szomatikus,
pszichikus, szociális és iskolai okok egyaránt.
A kicsi gyermekek mozgásfejlődését a konduktor végzi, akiket a gyermekorvos, vagy a
védőnők küldenek hozzánk.
A fejlesztéssel sikerül elérnünk, hogy a különböző feladatok megoldásában
magabiztosabbak legyenek, kevesebb a kudarcélményük, ezáltal a másodlagos magatartás
zavarok kialakulása is csökken. Sok a beszédhibás kisgyermekünk, velük a logopédusok
foglalkoztak.
Az ép gyermekek mellett a sérült gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, a szülők
eligazítása az intézmény rendszerek, a törvények között mindennapos feladatunk.
Elősegítjük a problémás gyermekek esetében az óvoda és az iskola, ill. más
intézménybe való surlódás mentes átmenetet.
A szülőkkel különböző módon foglalkozunk, tartjuk a kapcsolatot: helyszínt, szakmai
segítséget nyújtunk az önsegítő szülői csoportoknak, (shuntös gyermekek szüleinek), a szülő
sorstársaival találkozhat, gyermeke problémáinak területén tovább képezheti magát. Az elmúlt
évben egy ilyen találkozásra került sor, több gyermek iskolát kezdett, a szülők nehezen tudták
megoldani a találkozót, vagy mi helyhiánya miatt nem tudtuk fogadni őket.
Szülő-gyermek játszócsoportokat alakítunk ki, ahol az ép gyermek együtt lehet sérült
társával. A népi dalos játék foglalkozásokon, kézműves foglalkozásokon sokszor a szülők
bevonásával töltöttük sok élmény közepette az időnket. A régi hagyományok, szokások
ápolása minden ember feladata, fontos, hogy ezzel megismertessük a mai gyermekeket.
Célunk: a sérült emberek jobb megértése a velük való találkozások útján. Fontos a jó
együttműködés kialakítása a szülőkkel, hiszen a gyermek eredményes fejlesztése csak velük
együtt lehetséges.
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A szülők számára nevelési, fejlesztési és beiskolázási tanácsadást biztosítunk.
Összetett feladat, hiszen tudjuk a szülők lelki életétől függ, hogy a gyermek hogyan
állja meg helyét az életben, mennyire sikerül beilleszkednie egy-egy közösségbe.
A szülőklub foglalkozások ezt a célt segítették elérni, illetve olyan eszközök, mint pl. a
törvények hozzáférhetősége az alapítvány faliújságján. (Közoktatási Törvény szülőkre,
gyermekekre vonatkozó része.)
A szülőklub vendégei voltak az elmúlt év során többek között: Molnár V. József
néplélektan kutató, Vekerdy Tamás pszichológus, Bíró Zsolt életmód tanácsadó, spirituális
mester.
A születésnapi rendezvényeinken a gyermekek játékos közösségben tölthetik el
hasznosan az idejüket.
A Csengő Parasport Szakosztállyal kötött megállapodás keretében 2008 évben is
Kertára vittük a gyermekeket nyári gyógylovas táborba.
Nyáron, helyben képességfejlesztő tábort szerveztünk a gyermekeknek. Így az a szülő,
aki nem tudott gyermekére vigyázni, főleg a sérült gyermekek, akik előtt nyáron bezárulnak
az iskola kapui, ilyenkor nálunk találnak segítő programokat.
Alapítványunkhoz az eltelt időszakban 6 támogatási kérelem érkezett, ebből
rászorultsági alapon mind a 6 gyermek fejlesztési díját részben átvállalta az alapítvány, ez azt
jelentette, hogy alacsonyabb óradíjat fizetett a szülő.
Az alapítvány szem előtt tartva kitűzött céljait a támogatások odaítélésénél folyamatos
pozitív diszkriminációt alkalmazott. A sajátos nevelési igényű gyermekek, nagycsaládosok,
mindig több támogatást kaptak. A támogatás minden nagycsoportos korú gyermek vizsgálati
díjára is kiterjedt.
A munkát önkéntes keretben végezték a gyógypedagógusok. Alapítványunk munkáját
10 önkéntes segíti. Az önkéntes kör folyamatosan bővül, ez biztosítja a munkánk
sokszínűségét.
Céljaink megvalósítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be. Sikeresen pályáztunk
a IV. kerületi Önkormányzat pályázatára (150 ezer Ft) Ezt bérleti díj támogatásra fordítottuk.
Alapítványunk pályázatot nyújt be a Tiszta Formák Alapítványhoz:
o
Tevékenység bővítés finanszírozása
A pályázaton a teljes összeget megnyertük, 420 ezer Ft-ot, de ez csak 2009 évben kerül
átutalásra az új helyiség bérleti jogviszony késése miatt.
Az NCA működési pályázatán 950.000 Ft- összeget nyertünk. Ez az összeg a mediációkapcsolatügyelet tevékenység költségeit fedezte, hiszen ezért kellett az új helyiségre
pályáznunk. A projekt a pályázatban tervezett módon indult, sok nehézséggel járt. Komoly
lélekjelenlétet, jogi ismereteket kívánt mediátorainktól. De örömmel töltött el bennünket,
hogy az elvált szülők gyermekei találkozhattak egymással, és ehhez mi biztosítottuk a meleg,
családias helyszínt, ahol jó ízű játszás közepette tölthették az időt.
A korábbi támogatók a támogatási szerződésben foglaltak szerint segítették
alapítványunkat. Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Munkánkat a
2008-os évben is egy pályázatíró kolléganő segítette. Kommunikációs anyagaink elkészítését,
weblapunk karbantartását külső munkatárs segíti önkéntes módon.
Az 1 %-os bevétel: 800.777 Ft volt. Az összeget a gyermekek fejlesztésére, fejlesztő
játékok vásárlására költöttük.
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Már létrehozott együttműködési magállapodások szerint folytattuk és erősbítettük
kapcsolatunkat a hasonló cél érdekében működő alapítványokkal, szervezetekkel.
Részt vettünk az Újpest SZEI Védőnői Szolgálat és az ANTSZ IV. - XV, kerületi
Intézete által az anyatej Világnapja alkalmából szervezett ünnepségen 2008. augusztus 29. -én
A rendezvényen jelen lévő kisgyermekeknek játszóházat tartottunk.
Dec. 13.-án a támogatók, szülők, dolgozók közös estjét szerveztük meg. A békés
beszélgetés, a szülők tapasztalatai megerősítettek bennünket abban a hitünkben, hogy
munkánkra nagy szükség van.
Öröm volt megélni, hogy egy fiatalokból álló egyetemi csapat (Semmelveisz
Orvostudományi Egyetem diákönkormányzata) gyűjtött nekünk 1 és 2 Ft-ot, és ebből egy új
értékes kapcsolat keletkezett.
Tovább álmodtuk a 2007 évre elkészült új Napraforgó Képességfejlesztő Központ
építési tervét. Tudjuk, hogy mi a következő lépés az előre haladásban, de mindig
emlékezetünkben tartjuk, hova szeretnénk eljutni.
Alapítványunk tevékenységek ellátása során a
•„4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
•„1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység területén, közhasznú tevékenységet végez.
A szülők – gyermekek segítése, pedagógiai ellátása mellett 2008 évi egyik legfontosabb
feladata volt a folyamatos csapatépítés, hogy bővülő tevékenységeinkhez is megtaláljuk
azokat a türelmes, kitartó, áldozatot is vállaló szakembereket akik lelkes segítői, hivatásuk
szakértői, és kreatív tagja lehet a már meglévő csapatunknak.
Továbbra is fontos lenne, hogy alapítványunk támogatót találjon, aki egyetért
céljainkkal, és hosszú távon mellénk áll, segít azt megvalósítani anyagi, és tárgyi eszközeivel.
Ehhez felhasználunk minden lehetséges fórumot, az újságok, TV, Rádió nyilvánosságát.
Minden célunk arra összpontosul, hogy minden hozzánk forduló családot, gyermeket
szükségletének megfelelő módon el tudjunk látni, és olyan elégedett legyen munkánkkal,
hogy máskor is hozzánk jöjjön, és másokat is hozzánk irányítson.
Ehhez kérjük minden jó ember segítségét akár anyagi, akár tárgyi, akár pozitív gondolat
formájában testesül ez meg.
Budapest, 2009. ápr. 02
Varanka Zoltánné
Kuratórium elnöke
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Napraforgó Alapítvány közgyűlése 2009. ápr. 02.-ai ülésén
elfogadta.

