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Számviteli beszámoló
A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól kapott támogatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Cél szerinti juttatások kimutatása
Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek és kiadások kimutatása
Közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló

Százhalombatta, 2011. május 08.

I.

Számviteli beszámoló (lásd melléklet)
-

II.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
eredmény kimutatása

Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól kapott támogatás kimutatása

1. Helyi Önkormányzattól
a. Százhalombatta Város Önkormányzata
működési célú támogatás

14.673.000,-

Százhalombatta Város Önkormányzata
Támogató szolgálat támogatása

9.999.667,-

2. Központi költségvetéstől
b. MÁK normatív támogatás – nappali ellátó
c. MÁK normatív támogatás - támogató szolgálat
d. MÁK normatív támogatás - szociálos foglalkoztató

III.

8.668.513,.8.220.000,13.197.436,-

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány 2010.évi nyitó vagyona:
 OTP Százhalombatta:
 Lekötött betét:
 Házi pénztár:
 Tárgyi eszközök:

10.294.816,332.404,18.160,4.821.000,-

Az OTP Nyrt-nél lekötött betét adminisztrációs hiba miatt a 2009. évi
egyszerűsített éves beszámolóból kimaradt, így szükségessé vált a 2009.év
korrigálása és a háromoszlopos mérleg elkészítése.
Tárgyi eszközök állomány változása:
Nyitó állomány:
Új beszerzés:
Elszámolt értékcsökkenés:
Záró állomány:

4.821.286,351.940,1.913.830,3.259.296,-

Az Alapítvány 2010.évi záró vagyona:
 OTP Százhalombatta:
 Lekötött betét:
 Házi pénztár:
 Tárgyi eszközök:

10.239.679,.. 332.404,117.413,3.259.296,-

IV.

Cél szerinti juttatások kimutatása:

- Pályázati támogatások:






Szociális és Munkaügyi Minisztérium NCA (2009)
Nemzeti Civil Alapprogram:
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal – Támogató Szolg.
Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal – bértámogatás

1.880.000,3.780.000,1.710.575,392.120,76.793,-

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.
MOL Nyrt.

300.000,100.000,-

B: magánszemélyek támogatásai:




Dr. Farkas Gábor
Németh Ernő
Szikora Jenőné

120.000,10.000,10.000,-

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 titkára, 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.

VIII. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről
Nappali ellátás
Intézményünkben 2010-ben 28 fő vette igénybe a nappali ellátást.
A nappali ellátás keretében valamennyi ellátottunk számára biztosítottuk a fejlődés
lehetőségét a művészetterápia, labdaterápia, konduktív pedagógia, drámafoglalkozás,
jövőkép építés, varrás oktatás, háztartási ismeretek segítségével. Az egyéni fejlesztés, és
csoportos foglalkozások során a szociális és kommunikációs készségeik is fejlődnek.
Valamennyi foglalkozás célja a sérült emberek képességeinek komplex fejlesztése a
foglalkoztatás, önálló élet és integráció érdekében.
Önkéntes segítőink felajánlásával 2010 őszétől a szabadidős tevékenységek köre kibővült,
virágkötéssel és furulyatanulással. Heti egy alkalommal virágkötő foglalkozik intézményünk
védenceivel, az érdeklődőket a virágkötés technikájával ismerteti meg.
Hetente egyszer négy ellátottunk furulyázni tanul.
2010-ben zárult a parkgondozó képzés, ahol 11 fő szerzett szakképesítést.
Szociális foglalkoztatás
A 2010. évi finanszírozás változása miatt 2010. február 1-től csak 14 fő számára tudtuk a
szociális foglalkoztatást biztosítani fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében. (korábban 26
fő vett részt.)
A foglalkoztatásban résztvevők kosárfonó, szőnyegszövő, gyékényszövő, ajándéktárgy
készítő, kerti munkás munkakörben dolgoznak.
Az idén ismét lehetőségük nyílt arra, hogy az alapítvány keretein belül kihelyezett külső
munkában vegyenek részt, amely gyakorlati tapasztalatokat jelent, és ebbe a munkára
felkészítés c. projektbe jól beilleszthető. Munkájuk külső üzemi területen anyagmozgatásból
és intézményen belül kerékpárküllő-összeszerelésből áll. Tapasztalataink azt igazolják, hogy
ellátottjaink helyt álltak és állnak a külső munkahelyi gyakorlaton. Az elméleti felkészítés és
annak gyakorlatban való alkalmazása még hatékonyabbá teszi programunkat.
Támogató Szolgáltatás
A Támogató Szolgáltatás regisztrált klienseinek száma 2010-ben 110 fő. Közülük 60 fő
rendszeresen igénybe veszi a szolgáltatást.
Személyi segítésre 1998 feladategységet, szállításra pedig 6193 feladategységet teljesítettünk
2010-ben.
A Támogató Szolgáltatás munkáját konduktor is segíti.
Egyéb tevékenységeink:
A Felhőjárók drámacsoportunk fellépéseivel nemcsak alapítványunk, hanem városunk jó
hírét is továbbviszi. Előadásaik egy másfajta látásmódot alakítanak ki az emberekben,
bemutatva azt, mire képesek a fogyatékkal élők a kultúra és művészet területén.

2010. október 3-5. között, az amatőr színjátszó csoportok számára megrendezett Belgák
Fesztiválján a Felhőjárók drámacsoportunk elnyerte a Magyar Szín-Játékos Szövetség
ARANY fokozatú minősítését.
Mezőföld Csücske Alkotóműhely
Mivel alapítványunk egyik legfontosabb célja a sérült emberek társadalmi integrációja, ezért
is fordítunk különös gondot a különböző intézményekkel (iskolák, óvodák, művelődési ház)
való együttműködésre. Gyakran veszünk részt kulturális és szabadidős programokban
(játszóházak) aktív szereplőként, segítők és sérültek közösen
Szakmai napok
Alapítványunk nemcsak a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget, hanem tudását továbbadva
szociális, oktatási és nevelési területen dolgozók részére lehetőséget teremt szakmai napok
lebonyolítására.
 2010 októberében, immár második alkalommal rendeztünk szakmai napot óvónők
számára. A szakmai nap keretében az alapítvány kollégái kézműves bemutatót,
kézműves oktatást, valamint drámaműhelyt tartottak.
 2010-ben harmadik alkalommal rendeztünk szakmai napot drámapedagógusok
részére, melyet drámapedagógus kolléga szervezett és bonyolított le.

