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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló időszak: 2014 01. 01-2014. 12. 31.

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
KIMUTATÁS

    

        

  Tételek
Összeg (e 
Ft)

  

Nyitó adatok:       

1   Bank nyitó egyenleg   2548   

2   Pénztár nyitó egyenleg   1847   

3 Összesen    4395   

        

Közhasznú tevékenység bevételei:     

4   Adományok alapítóktól   -   

5   Adományok egyéb szervezetektől1159   

6   Pályázati úton nyert    

7   Egyéb bevételek    352   

8 Összesen   1511   

        



Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)     

Anyagjellegű 
ráfordítások

    

7   Anyagköltség   300   

8   Igénybe vett szolgáltatások  3189   

9   Közvetített szolgáltatások   -   

10   Egyéb szolgáltatások   46   

Személyi jellegű 
ráfordítások

    0

11   Bérköltség   

12   Bérjárulékok   

13   
Személyi jellegű egyéb 
kifizetések

     

Egyéb költségek, ráfordítások   - 

14   Egyéb ráfordítások   

15   Adott természetbeni támogatások   

16   Adott pénzbeli támogatások   

17 Összesen    3535   

        

18 Vállalkozási tevékenység eredménye 0   

        

Mérlegtételek 
változása

      

19   Tőkebefizetés   

20   Tárgyi eszközök beszerzése     

21   Kötelezettségek változása   

22   
Passzív időbeli elhatárolás 
változása

  

23   Vevőkövetelés változása   

24   Értékpapír eladása   

25   
Forgóeszközök változása (vevő 
és pénzeszköz nélkül)

  

26   
Aktív időbeli elhatárolás 
változása

  

27 Összesen     0   

        

28
Egyenleg (3+8-
17+18+27)

  2371   

        

Záró adatok       

  Bank záró egyenleg 1043   

  Pénztár záró egyenleg 1328   



  Összesen   2371   

 

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban   

    

  Adományok alapítóktól

  Adományok központi költségvetésből   

  Adományok helyi önkormányzattól

  Adományok magánszemélyektől   624

  Adományok cégektől   535

  Adományok külföldről

  Pályázati úton nyert adományok  

  Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 
beszámolójának mérlege 2014.

Ld. mellékelt dokumentumban

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Bevételeink: 

 NAV 1%-ok: 334 003 Ft

 OTP Bank 200.000 Ft

 Alius Kft. 200.000 Ft

 Metalelektro Kft       75 295 Ft

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alapítványunk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel Összeg Ft.

Bevétel összesen: 5906163

Ebből  

Nyitó pénzkészlet 4395422

Adományok  1159295

SZJA 1%  334003



Pályázat

Kamatbevétel 17443

Tőke betét 

Közhasznú tevékenységből

Kiadások Összeg Ft. 

 Kiadások összesen: 3534803

 Egyéb anyagköltség    299715

Irodaszer   11740

Egyéb szolgáltatás, ebből 3235088

Egyéb szolgáltatás ált.

Egyéb szolgáltatás: oktatás   72000

Egyéb szolgáltatás: webszolgáltatás

Szakkönyv 

Bank és postaköltség 46134    

Kisértékű tárgyi eszközök   

 

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET: 2 371 360 Ft      Ebből: 
- pénztár     1 3281 70 Ft   
- bankszámla 1 043 190 Ft       

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Alapítványunk által 2014-ben cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli 
támogatást.

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ 
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁSOKRÓL

NAV 1%-ok: 334 003 Ft.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI 
BESZÁMOLÓ



1.  A mozgás- és kognitív rehabilitációra szoruló kisgyermekek integrált, komplex fejlesztése

Alapítványunk programjának célja a mozgás és kognitív rehabilitációra szoruló gyerekek kifejezési 
lehetőségeinek bővítése. 

A kapott támogatásokból újraszerveztük a 10 hetes, intenzív, komplex, egységbe szervezett ellátást. A 
heti rendszerességű terápiás ellátás általánosan a következőket tartalmazta: dinamikus szenzoros 
integrációs terápia, beszédindító kommunikációs játékterápia, szenzoros kognitív terápia, gyógytorna, 
egyéni és csoportos zeneterápia, agyagozás, állatasszisztált terápiás foglalkozás, szocializációs gondozás 
és szülősegítő terápiák. A szakemberek közös konzultációjukon minden esetnél összehangolták az 
aktuális terápiás célokat, amiket az esetvezető  határozott meg. Az aktualitást az a felismerés adta, hogy 
egyre több szülő jelezte, hogy a terápiás szolgáltatások tengerében nem tudnak eligazodni. A szolgáltatás 
szerves része, hogy az esetvezető kimegy a gyermek óvodájába, vagy bölcsődéjébe és folyamatos 
munkakapcsolatban áll a gyermeket gondozó szakemberekkel.

2. Nyári csoportok

A nyári csoportok nem csak a fejlesztésekről, hanem a kreatív kikapcsolódásról is szólnak. Így az 
állatasszisztált terápia mellett megtalálható volt a csoportos zeneterápia, agyagozás, kreatív 
tevékenységek, víziterápia és a szenzoros integrációs terápiás foglalkozás is. A nyári csoportok azért is 
fontosak, mert a gyerekek közösségben töltött idejét rendkívül fontosnak tartjuk, de a nyári időszakban a 
legtöbb pedagógiai intézmény zárva van, vagy összevont csoportokkal működik, ami a gondozottjainak 
nem előnyös. Így a terápiás csoportokon próbálgatjuk az elsajátított kommunikációs gesztusokat 
gyakorolni.

3. Az epilepsziával műtött gyermekek rehabilitációja

Magyarországon a beteg gyermekek rehabilitációja során a legtöbb esetben nincs projektszemlélet, azaz  
nem lehet tudni, hogy ki, mikor, miért felel, mi lesz vagy mik lehetnek az eredmények,nincs ütemterv, 
nincs projektszerű működés, ahol megfelelő kommunikáció zajlik a résztvevők, a projekten dolgozók 
között, ahol megfelelő utánkövetése zajlik a részfolyamatoknak. 
A projekt során olyan néhány országban már működő "terápiás központot" kívántunk létrehozni, ahol a 
családnak nem kell energiákban szétforgácsolódni, hiszen egy helyen elérhető sokféle terápia. Olyan új 
szemléletet kívánunk a hazai szakmai berkekbe bevezetni, ahol megvalósul az a fajta team munka, ahol a 
gyermek-fejlődést folyamatosan nyomon követik, ahol minden érintett rendszeresen kommunikál 
egymással a gyermek érdekében.  Az így megvalósítandó "központtal" optimalizálni lehet a szülők 
fejlesztésre fordított költségeit. 

4. Események

A hagyományainknak megfelelően idén is megrendeztük a Mikulási és a gyermeknapi „bulinkat” és az 
Öregfiúk találkozóját. Az eseményen vidám játékok (enyhén terápiás céllal), Zenekuckó foglalkozás, 
zenecsoport, kutyaterápiás játékok, homokkép szórás/készítés, agyagozás és festés-maszatolás volt 
terítéken. Az Öregfiúk találkozójára néhány most gondozott gyermekünk is eljött, akiknek szülei 
konzultálni tudtak a „már tapasztalt” Szülőkkel. Jó látni, hogy a már tíz éves, egykor hozzánk járó 
gyermekek milyen szépen megállják a helyüket az általános iskolában.

5. Szülőcsoportok



Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a Szülőcsoportok hagyományát fenntartsuk, hisz így értik meg a 
gyermekek környezetében élők a terápiák lényegét és itt kaphatnak segítséget mindennapos 
problémáikhoz. Újdonság, hogy külföldi tapasztalatokról is beszámoltak előadóink, illetve lehetőségük 
volt utánkövetésre is, amivel a jelen munkánkhoz hasznos tanácsokkal szolgáltak.

6. Nyitás a csecsemők, kisdedek felé


