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I. Számviteli beszámoló (lásd melléklet) 
 

- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
- eredmény kimutatása  

 
II. Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, 

helyi önkormányzattól kapott támogatás kimutatása 
 

1. Helyi Önkormányzattól 
 

a. Százhalombatta Város Önkormányzata   
működési célú támogatás       18.800.000,- 
 
Százhalombatta Város Önkormányzata 
Támogató szolgálat támogatása     10.000.000,- 
 
 

2. Központi költségvetéstől 
 

b. MÁK  normatív támogatás – nappali ellátó      6.895.200,- 
c. MÁK  normatív támogatás -  támogató szolgálat    .8.220.000,- 
d. MÁK  normatív támogatás -  szociális foglalkoztató  13.201.536,- 
e. MÁK normatív támogatás  - előző évi visszafizetése  - 1.794.575,- 
f. SZJA 1% felajánlás          1.318.734,- 

 
 

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

Az Alapítvány 2011.évi nyitó vagyona: 
• OTP Százhalombatta:           10.239.679,- 
• Lekötött betét:                332.404,- 
• Házi pénztár:      117.413,- 
• Tárgyi eszközök:             3.259.296,- 

 
 
Tárgyi eszközök állomány változása: 
Nyitó állomány:            3.259.296,- 
Új beszerzés:     308.773,- 
Elszámolt értékcsökkenés:           1.190.036,- 
Záró állomány:            2.378.033,- 
 
Az Alapítvány 2011.évi záró vagyona: 

• OTP Százhalombatta:          13.133.222,- 
• Lekötött betét:           ..  343.824,- 
• Házi pénztár:        5.239,- 
• Tárgyi eszközök:            2.378.033,- 

 
 



IV.  Cél szerinti juttatások kimutatása: 
  
- Pályázati támogatások: 
 

• Országos Foglalkoztatási Közalapítvány                  5.437.082,- 
• Nemzeti Civil Alapprogram            514.000,- 
• ÉTA/NEFMI              210.000,- 
• Budavidék Alapítvány             50.000,- 

 
A kapott pályázati támogatásokkal az Alapítvány a támogatás nyújtója felé 
határidőben írásban elszámolt.  
 
 

3. Vállalkozók, szervezetek és magánszemélyek működési célú 
támogatásai: 

A: jogi személyek támogatásai 
  
• Dunamenti Erőmű Zrt.        700.000,- 
• MOL Nyrt.         150.000,- 
• Studium 2000 Bt.             5.000,- 
 
B:  magánszemélyek támogatásai:  
• Magánszemélyek támogatásai:       112.000,- 
 
A kapott támogatásokat a megjelölt célokra és a működési kiadásokra 
használtuk fel. 
 

 
V. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, 
illetve összege:  
 
Az Alapítvány vezető tisztségviselői, mind az alapítvány elnöke, mind a kuratórium 
tagjai  társadalmi munkában látják el feladatukat, azért semmilyen juttatásban nem 
részesülnek. 
 
 

          VI. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek és kiadások     
 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, abból bevételt nem ért el, 
költséget nem számolt el. 
 
 
 
 
 



 
VII. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről 

 
 

 
I. Nappali ellátás 
 
1. 2011-ben az intézményünkben 29 fő vette igénybe a nappali ellátást.  

2.  Foglalkozásaink:  

A nappali ellátás keretében 2011-ben is a munkavégzés, a személyre szabott fejlesztések és a 
szabadidő megfelelő aránya jelentette ellátottaink intézményen belüli elfoglaltságát.  Az 
egyéni és kiscsoportos fejlesztések, labdaterápia, konduktív pedagógia, 
drámafoglalkozás, háztartási ismeretek segítik védenceink képességeinek szinten tartását, 
lehetőség szerinti fejlődését. Valamennyi foglalkozás célja a sérült emberek képességeinek 
komplex fejlesztése a foglalkoztatás, önálló élet és integráció érdekében.  
 
Ellátottaink számára nemcsak értelmes és kreatív napközbeni tevékenységet biztosítunk, 
hanem mindenkivel egyénre szabottan foglalkozunk. Segítünk a jövőjük megtervezésében, 
lelki problémáik feldolgozásában. Segítjük azt, hogy a lehetőségekhez képest minél teljesebb 
életet élhessenek. 
 
Az intézményünkben folyó fejlesztő munka mellett új módszerként jelent meg a munkára 
felkészítés a drámapedagógia eszközeivel, mely komplex személyiségfejlesztő módszer. A 
módszer eredményeként egy főt sikeresen kisegítettünk a nyílt munkaerőpiacra, egy fő 
pedig 2011. januártól beléphetett a szociális foglalkoztatóba.  
 
 
II. Szociális foglalkoztatás 
 
1. Foglalkoztatottak:  
 
Az intézményen belüli szociális foglalkoztatásban 2011-ben 14 fő számára tudtunk 
munkalehetőséget biztosítani. A foglalkoztatottak fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, 4-7 
órás munkaviszonyban, kosárfonó, szőnyegszövő, gyékényszövő, ajándéktárgy készítő, kerti 
munkás munkakörben. 
 
2.  Cél: 
 
Célunk, hogy a foglalkoztatásban résztvevő sérült emberek minőségi termékeket tudjanak 
előállítani, valóban értékteremtő munkát végezzenek. Fontosnak érezzük, hogy a 
termékeinkkel egyre nagyobb közönséget tudjunk megcélozni. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
termékek tervezésére, fejlesztésére, egyedi kivitelezésére.  
 
III. Támogató Szolgáltatás 
 
A Támogató Szolgáltatás regisztrált klienseinek száma 2011-ben 119 fő. Közülük 44 fő 
rendszeresen igénybe veszi a szolgáltatást. 



Személyi segítésre 2035, szállításra 5183 feladategységet, összesen 7218 feladategységet 
teljesítettünk 2011-ben. 
A Támogató Szolgáltatás munkáját konduktor is segíti. 
 
 
IV. Mezőföld Csücske Alkotóműhely 
 
Műhelymunkánk célja a népi hagyományok, értékek megőrzése, gyűjtése, közvetítése. Az 
alkotóműhelyhez 2011-ben többen csatlakoztak. A rendszeres találkozók, megbeszélések, 
közös munkák eredményeként egy valóban élő alkotóműhellyé vált.  
 
Az alkotóműhely kézműves játszóházainak különlegessége az, hogy természetes anyagokkal 
dolgozunk. A műhely munka során nemcsak maga a technika elsajátítása a lényeg, hanem az, 
hogy a játszóház résztvevői megismerjék a fogyatékkal élő embereket, felismerjék, hogy ők is 
fontos tagjai társadalmunknak.  A kézművesség olyan terület, ahol eltűnik másságuk, sőt 
tudásukkal kitűnhetnek az épek között. Programjainkat úgy szervezzük, hogy ne csak 
találkozzanak, hanem kapcsolatba is kerüljenek egymással a sérült és ép emberek. Úgy 
gondoljuk erre egyik legalkalmasabb terület a kézműves játszóházi foglalkozások. 

Továbbra is egyik legfontosabb célunk a sérült emberek társadalmi integrációja, ezért 
fordítunk különös gondot a különböző intézményekkel (iskolák, óvodák, a Kulturális Központ 
stb) való együttműködésre. Gyakran veszünk részt kulturális és szabadidős programokban, 
ahol a résztvevők játszóházak, bemutatók keretében ismerkedhetnek a népi 
kismesterségekkel, hagyományokkal.  
 
 
V.  Egyéb tevékenységeink: 
 
1. A Felhőjárók drámacsoport  

 
A Felhőjárók produkciója országos szinten is egyedülálló, szavak nélküli színház, mely 
alapvető érzéseket közvetít a mozdulatok, gesztusok erejével. Előadásaik egy másfajta 
látásmódot alakítanak ki az emberekben, bemutatva azt, mire képesek a fogyatékkal 
élők a kultúra és művészet területén.  
Mára már nemcsak Százhalombatta, hanem az ország kulturális életébe is 
bekapcsolódhatunk. Művészeti rendezvényeken, országos fesztiválokon vesz részt a 
csoport (pl. Művészetek Palotája, Művészetek Völgye, Szemes Fesztivál, Magyar Dal 
Napja), sőt 2011-ben beválogatták őket egy Írországban 2012 nyarán megrendezésre 
kerülő nemzetközi művészeti fesztiválra, ahol dráma kategóriában indulhat a versenyen 
a csoport. 

 
2. Szakmai napok rendezése 

 
Alapítványunk nemcsak a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget, hanem tudását 
továbbadva - szociális, oktatási és nevelési területen dolgozók részére - lehetőséget 
teremt szakmai napok lebonyolítására. A kollégák szakmai nap keretében kézműves 
bemutatót, kézműves oktatást, valamint drámaműhelyt tartottak.  



3. Egyéb szervezetekkel való kapcsolat 
 

Számos helyi és környékbeli illetve budapesti szervezet igényli szolgáltatásainkat, 
vagy velünk közösen tartja meg egy-egy rendezvényét, ünnepségét. 
Ezekbe a  programokba a sérült ellátottaink is bekapcsolódhatnak.  

• Vodafone Angyalok kézműves csapatépítése 
• nyugdíjas klubok családi napja 
• szociális intézmények látogatása, tapasztalatcseréje 

4. Aranyszív díj 
 

Azokat az önkéntes segítőinket/ segítőket, akik a fogyatékkal élő és egyéb hátrányos 
emberek érdekében munkálkodnak, évente Aranyszív díjjal tüntetjük ki.  
 

5. Városi Költészetnap 
 

Már hetedik alkalommal rendeztük meg a városi költészetnapi műsorunkat, melyhez 
egyre több művész csatlakozik. 2011-ben Jandó Jenő világhírű zongoraművésszel, Tóth 
István nagybőgő művésszel, Kiss Judit Ágnes költővel oszthattuk meg a színpadot.  

 

VI. Eredményeink: 

A korábbi évek szakmai képzéseinek eredményeként (kosárfonó, szőnyegszövő, kerti munkás 
képzés), 2011. januárban termékeinkkel megjelenhettünk Brüsszelben, az Európa 
Parlamentben. A fogyatékkal élő emberek munkáiból rendezett kiállításon Magyarországról 
hat alapítvány képviselte magát.  

Az Iharos Népművészeti Egyesület tagjaként szeptemberben, a Vajdasági Folklórközpontban 
megrendezett kiállításon kerültek bemutatásra szövött termékeink: gyapjúszőnyegek, táskák, 
párnák, falvédők. A kiállításon az Iharos Népművészeti Egyesület tagjai mutatták be 
alkotásaikat. 
 
Alapítványunk munkáját 2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 
fogyatékosságügy területén együttesen kifejtett eredményes tevékenységéért Miniszteri 
Elismerő Oklevélben részesítette.2011-ben elkészült az alapítvány honlapja, ahol naprakész 
információval szolgálunk munkánkról, programjainkról. (www.serultekert.hu) 

Összegzés  

A Sérültekért Alapítvány valamennyi tevékenysége, foglalkoztatási programja komplex 
megoldásokat kínál a fogyatékkal élő emberek ellátására, foglalkoztatási helyzetének 
javítására, társadalmi elfogadására. Azon munkálkodunk, hogy mindenki számára 
nyilvánvalóvá váljanak az értékek, melyekkel a sérült emberek bírnak.  
 
Nagy hangsúlyt fektetünk az iskoláskorú gyermekek érzékenyítésére. Célunk, hogy minél 
nagyobb tömeget szólítsunk meg, bevonva őket a kézműves- és drámafoglalkozásokba. A 
beszélgetések, az együttgondolkodás, a közös munka segít lebontani a gátakat, erősíti az 
érzelmi szálakat és a kötődést. Kialakul a bizalom, az odafigyelés, törődés, mely átformálhatja 
a sérült emberhez való viszonyulást. 

http://www.serultekert.hu

