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Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2010. 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 közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Alapítványunk - a 2010. 01. 01.-től 2010. 12. 31.-ig terjedő időszakban - az alábbi
feladatokat látta el, összhangban, az Alapító Okiratában (a továbbiakban: AO)
meghatározottak szerint.
A Napraforgó Alapítvány fő feladata az Alapító Okiratban 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
feltárjuk a gyermekek képességeit, és az esetleges lemaradásokra egyéni vagy csoportos
fejlesztést, eljárást, programot dolgozzunk ki.
Az Alapítvány önfenntartó, e tevékenységéhez az állami szervektől támogatást csak
nyertes pályázatok útján kap. Ezért a fenntartás és a pedagógusok bére a szolgáltatás során
befolyó díjból kerül elszámolásra. Ez szerény összeg, egész év során arra kellett törekednünk,
hogy a szülők ismerjék szolgáltatásainkat, adják tovább egymásnak, hiszen reklámra költeni
nem tudtunk.
Fontos szempont a szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartás,
segítésük,
tájékoztatásuk, lelki egészségük gondozása, a folyamatos együttműködés a gyermek
érdekében. Megismertetjük őket a magyar jogrend által biztosított szolgáltatásokkal,
tájékoztatást adunk a törvény adta lehetőségekről.
2010 év során kb.120 kisgyermeket vizsgáltunk, ebből 70 gyermek járt folyamatosan
egész éven át heti egy vagy két alkalommal fejlesztésre. 280 – 300 család fordult hozzánk
különböző segítő szolgáltatásokért: pszichológiai -kineziológiai tanácsadás, mediáció kapcsolatügyelet, szülőklub, születésnapok, játszóház, pályaválasztási tanácsadás, stb.
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A 2009-es évben megkapott másik helyiség csoporttal lényegesen könnyebb volt a
munkánk. A mozgásfejlesztést és a kapcsolattartást teljes egészében az új helyen végezhettük.
Kényelmesebb volt szülőknek, alkalmazottaknak egyaránt.
Az 5-6 éves gyermekek vizsgálata, fejlesztése folyamatos volt. A kiszűrt gyermekek
képességeit a prevenciós foglalkozásokkal enyhítettük, melyek a részképességek fejlesztésére
irányultak. Fontos volt 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 zavar, és tanulási akadályozottság egyaránt megtalálható volt a diagnózisok
között, több autista, autisztikus, Down kóros és értelmi fogyatékos kisgyermeket láttunk el.
A kicsi gyermekek mozgásfejlesztését szomatopedagógus, illetve mozgásfejlesztő
terapeuta végezte. A „húzz, húzz engemet„ program keretében a gyermekek korai fejlesztése
folyamatosan zajlott. Az NCA program keretében elnyert támogatás segített megvalósítani
céljainkat, a fenntartható fejlődés könnyebb volt, illetve meg tudtuk venni azokat az
eszközöket, melyek munkánk végzéséhez szükségesek voltak.
A fejlesztéssel sikerült elérnünk, hogy a különböző feladatok megoldásában
magabiztosabbak legyenek a gyerekek, kevesebb a kudarcélményük, ezáltal a másodlagos
magatartás zavarok kialakulása is csökkent.
Sok a beszédhibás kisgyermekünk, velük a logopédusok foglalkoztak.
Segítjük a problémás gyermekek esetében az óvoda és az iskola, ill. más intézménybe
való súrlódás mentes átmenetet. Szülő-gyermek játszócsoportokat alakítottunk ki, ahol az ép
gyermek együtt lehet sérült társával. Sikeresen működött a bölcsődébe, óvodába nem járó
gyermekeknek szervezett képességfejlesztő játszóház, és jól működött a spontán szerveződő
játszóházi közösség. A születésnapi rendezvényeinken a gyermekek játékos közösségben
tölthetik el hasznosan az idejüket.
Nyáron, helyben képességfejlesztő tábort szerveztünk a gyermekeknek. Így az a szülő,
aki dolgozott és nem tudta gyermekét elhelyezni, - főleg a sérült gyermekek, akik előtt nyáron
bezárulnak az iskola kapui, - nálunk talált segítő programokat.
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. A szülők számára nevelési, fejlesztési és beiskolázási tanácsadást
biztosítunk.
Szakmai fejlődésünk érdekében egy önkéntesünk önerőből végezte el az Alapozó
terápiák tanfolyamot, egy a pszichológiai tanulmányait kezdte meg, egy alkalmazott
pedagógus szakvizsga és közoktatás vezető szakirányú továbbképzését kezdte meg 2010
évben.
Alapítványunkhoz az eltelt időszakban 3 támogatási kérelem érkezett, ebből
rászorultsági alapon mind a 3 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.
Az alapítvány tevékenységét 1 teljes munkaidős alkalmazott és 9 önkéntes szakember
segíti. Lényegesen megkönnyítené munkánkat, ha a humánerőforrást fejleszteni tudnánk.
Nagyon sok munka rakódik egy-egy munkatársra, nem egyenletes a munkamegosztás, mivel
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mindenkinek máshol van a fő állása. Fő célunk az elkövetkező esztendőre, hogy ezen
változtatni tudjunk.
Céljaink megvalósítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be. Sikeresen pályáztunk
a IV. kerületi Önkormányzat pályázatára (100 ezer Ft) Ezt személyiségvizsgáló teszt készletre
költöttük.
Az NCA működési pályázatán 500 ezer Ft- összeget nyertünk. Ez az összeg a mozgás
terápia tevékenység költségeit fedezte, az új hely berendezését, eszközök megvásárlását.
A korábbi támogatók a támogatási szerződésben foglaltak szerint segítették
alapítványunkat.
Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Munkánkat a 2010-es évben
egy pályázatíró kolléganő segítette.
Kommunikációs anyagaink elkészítését, weblapunk karbantartását külső munkatársak
segítették önkéntes módon.
Az 1 %-os bevétel: 483 Ft volt. Az összeget a gyermekek fejlesztésére, fejlesztő játékok
vásárlására költöttük.
Már létrehozott együttműködési magállapodások szerint folytattuk és erősbítettük
kapcsolatunkat a hasonló cél érdekében működő alapítványokkal, szervezetekkel.
Dec. 14.-én a támogatók, szülők, dolgozók közös estjét szerveztük meg. A békés
beszélgetés, a szülők tapasztalatai megerősítettek bennünket abban a hitünkben, hogy
munkánkra nagy szükség van.
Tovább dédelgetjük álmunkat céljaink megvalósítása érdekében, az új Napraforgó
Képességfejlesztő Központ építéséről.
A következetesen meghatározott célok
elkötelezettséget váltanak ki önkénteseinkben.
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.
A szülők – gyermekek segítése, pedagógiai ellátása mellett 2010 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.
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.
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Ehhez kérjük minden jó ember segítségét akár anyagi, akár tárgyi, akár pozitív gondolat
formájában testesül ez meg.
AZ ALAPÍTVÁNYI TESTÜLETEK MUNKÁJA

2010 évben az Alapítvány Kuratóriuma és a A Felügyelő Bizottság is kettő ülést tartott.
A kuratórium, és a felügyelő bizottság tagjai munkájukat társadalmi munkában
végezték, azért semmilyen juttatásban nem részesültek.
Elfogadva: Budapest, 2011. ápr. 30.
Varanka Zoltánné

Kuratórium elnöke

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért
2010. évi Számviteli Beszámolója
2010. évi bevételek
a) Költségvetési forrásokból származó bevételek:
Fsz.
1.

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

e Ft
483
500
271
1254

b) Egyéb forrásból származó bevételek
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tételforrás megnevezése
Előző évi maradvány
Szponzori támogatás
Adomány
Önkormányzati támogatás

e Ft

Közhasznú tevékenység
Kamat, pénzügyi műveletek
Egyéb bevételek, Persely,
Külföldi támogatás
Hagyaték
Szolgáltatásból származó bevétel
Vállalkozásból származó bevétel
Összesen

3789

Az évi összes rendelkezésre álló tőke: 5.636e Ft.

302
100

191

4382
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2010. 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
1718

1718

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

Főbb tételek megnevezése
Iroda bérleti díj
Villamos energia, víz, távfűtés
Szemétszállítás
Telefonhasználat, internet
játék
Irodaszer, nyomtatvány
Postaköltség,
Illeték, ügyintézési díjak
Szakkönyv, folyóirat
bankköltség
Könyvelői költség
Egyéb anyagköltség
Karbantartás - javítás
Takarító- tisztító - fertőtlenítőszerek
Oktatás, továbbképzés
Belföldi utazás
biztosítás

e Ft
1683
405
12
267
25
241
13

Egyéb szolgáltatás költsége
Összesen:

155
3707

16
67
260
340
33
29
113
48

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

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

Ft
78
78
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d) Rendezvénykiadások
Fs
1.
2.
3.

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

Ft

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
1718
3707
78
0
0
5503

f) pénzügyi egyenleg
Fsz.
1.
2.
3.

Kardinális tételcsoportok

e Ft

Bevételek

5636

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

5503
133

Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány számára támogatásból befolyt összeg a vizsgált időszakban:
•
Főváros IV. ker. Önkormányzat: 100.000 Ft
•
NCA regionális:
500.000 Ft
összesen:
600.000Ft
Alapítványi vagyon felhasználása
A Szolgáltatásból származó vagyont a gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére, fejlesztőjátékok,
szakkönyvek vásárlására használtuk fel, a számviteli beszámolóban részletezettek alapján.
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