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Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  

 

 

Közhasznúsági jelentése 

a 2009-es esztendőről 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Szervezet 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 41 

608 ezer Ft, a saját tőke 19 409 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, 
mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.  
 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Tárgyévben a Szervezet 22 209 ezerFt állami normatív támogatást kapott, és azt teljes 

egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 2 521 ezer Ft-tal több az előző 
esztendőhöz képest. Ennek oka a Foglalkoztatási normatíva növekedése, melynek oka, a 4 
órás foglalkoztatásról a hat órás napi foglalkoztatásra való áttérés. 

 

Szolgáltatás Normatíva összeg 2009-ben 

Lakóotthon 7 874  

Nappali Ellátás 4 841  

Szociális foglalkoztatás 9 494  

Összesen: 22 209 

 

 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Előző évhez képest a Szervezet vagyona 3 627 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig 

törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 
elérése érdekében. Ebben az évben azonban a tárgyévi bevételek nem finanszírozták a 

tárgyévi tevékenységünkkel kapcsolatos kiadásainkat. Előző évtől eltérően a tárgyidőszakban 
66,5 ezer forinttal növeltük a működési tartalék összegét.   
 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések  

 
 
 

 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 27 167 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 6 

381 Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka pályázati források bevonása, 
valamint a már említett  foglalkoztatási normatíva növekedése. 
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Év Támogató Támogatás összege 

2009. NCA 1 200 000 

ÉFOÉSZ 800 000 

ESZA 563 103 

ESZA 2 533 962 

Aszód város 35 000 

1% 343 901 

TÁMOP 1.1.2 380 000 

Összesen:  5 855 966 

 
 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Egyesületünk vezető tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. 
A szervezetben ilyen jellegű kifizetés nem történt. 

 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 

 

 

Szolgáltatásaink a 2008. évhez hasonlóan 2009-ben is teljes kihasználtsággal működnek. Az 
ünnepek, tábor, színházi fellépések a tavalyi évhez hasonlóan zajlottak. A szakmai, és 
pedagógiai program megvalósítása az előző évi beszámolóban leírtak szerint tovább 

folytatódik.   

Jelenleg a Szederfa Otthon szakmai szolgáltatásaihoz megfelelő tárgyi és személyi 

feltételekkel rendelkezik, a szakmai (Közigazgatási Hivatal), pénzügyi (MÁK), és egyéb 
(Munkaügyi főfelügyelet) ellenőrzések gyakorlatilag nem állapítottak meg számottevő 
hiányosságokat. (Az ellenőrzések jegyzőkönyveibe az Egyesületi tagok helyben 

betekinthetnek)  
 

A szervezet állami normatívában részesülő szolgáltatása „SZEDERFA OTTHON”: 

 

Fogyatékosok Lakóotthona 10 fő részére.  

A lakóotthon egyszemélyes szobákkal, barátságos közösségi terekkel, nagy kerttel ellátott. A 
falu központi részén helyezkedik el, lehetőséget biztosítva ezzel a lakóink számára, a mind 

teljesebb integrációra a faluközösségbe.  
 
Fogyatékosok Nappali Ellátása 10 fő részére.  

A Nappali Ellátás az Aszódi Kistérség fogyatékkal élő lakosainak rendelkezésére áll. A 
jelenlegi 10 fős létszám bővítésének fizikai korlátai vannak, az épületben többen nem férnek 

el. Készülünk a Kistérségi Társulással együttműködve a Nappali Ellátást bővíteni, mivel igen 
nagy igény van rá. 

 

 
 



Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2181 Iklad Szabadság u. 75. 

Telefon: 06-28-578-530 
 

Fax/üzenet: 06-28-578-530 
E-mail: szederfa@szederfa.hu 

www.szederfa.hu 
 

Munkarehabilitáció 15 fő részére  

A Szocioterápiás foglalkozások eredményeképpen 15 főt részesíthetünk munkarehabilitációs 
díjban. Ezek a fiatalok már képesek értékesíthető tárgyak előállítására a papírmasé és a 

bútorrestauráló műhelyeinkben, illetve a kertészetben. 
  

 Masszőr képzés, és terápia - esületünk a Konemara Egyesülettel közösen egy terápiás 
program kidolgozásába kezdett, melynek első lépése a munkatársak közül öt fő kiképzése a 
tradicionális Thai  Masszázs technikára.  

Második lépésként egy hatástanulmány készítése nyomon követéssel, a terápia 
alkalmazásáról. A program célcsoportja értelmi, és halmozottan sérült, valamint autizmussal 

élő emberek. A nyomon követést az amerikai Ta Mountain Association of Traditional Thai 
Massage & Herbal Medicine által kidolgozott értékelőlap segítségével végezzük. Szükséges 
az értékelő módszer fordítása, és adoptációja a speciális szükségletű célcsoport adottságait 

figyelembe véve.  
 

 Energiafelhasználás csökkentése,  

A nehéz gazdasági helyzet, a megszorítások, közvetlenül és közvetve is érintik a fogyatékkal 
élők életminőségét. Sok más intézkedés mellett kulcsfontosságú a háztartások, és 

intézmények energiafelhasználásának racionalizálása. Az érdekvédelmi szervezetek fontos 
feladata, a társadalmi érdeklődés felkeltése a költségcsökkentő megoldások irányába. Ennek 
formái az egyszerű életmódbeli tanácsoktól, az alternatív energiaforrásokkal való 

megismertetésig sokfélék lehetnek. Első lépésként fontosnak tartjuk bemutatni, és tudatosítani 
ennek fontosságát. 

 

Megújuló energiaforrások felhasználása, Környezettudatos fejlesztések 

Földünk hagyományos energiahordozó készletei kifogyóban vannak. A megújuló 

energiaforrások alkalmazása egyelőre nem tűnik létfontosságúnak, csak egy szűk réteg látja 
ennek igazi jelentőségét. A fogyatékkal élő emberek segítségével, a segítést végző, elhivatott 

emberek a felelősségtudat magas szintjével rendelkeznek, így alkalmassá válhatnak arra, hogy 
a környezettudatos szemlélet zászlóvivőívé váljanak.  
 

 
Jelenlegi tevékenységeink munka jellegű és terápiás vonatkozásai: 

 
Szervezetünk a Lakóotthoni és a Nappali ellátás, valamint a foglalkoztatás biztosítása által 
igyekszik a teljes élet lehetőségét nyújtani a fogyatékos emberek számára. A szolgáltatások 

beindításakor tudatosan figyeltünk arra, hogy a segítettek heterogén csoport alkossanak. Ezt 
fontosnak tartottuk azért, hogy a súlyosabb sérültek, a több segítséget, speciális bánásmódot 

igénylő halmozottan fogyatékos emberek sem maradjanak ki ebből az ellátási formából. 
Sajnos ma hazánkban általános jelenség, hogy a súlyosan, halmozottan sérült emberek 
ellátásuk magas költségigénye miatt kimaradnak a lakóotthoni ellátásból, és a nappali 

ellátáshoz kötött foglalkoztatásból. Fontosnak tartottuk a heterogén csoportok kialakítását 
azért, hogy az eltérő igények és szükségletek mind teljesebb kielégítése inspirálólag hasson a 

terápiás munkára, valamint, hogy minél jobban kihasználhassuk a különbözőségek kínálta 
lehetőségeket a közösségi élet szervezése során. A jobb képességű emberek, a több 
nehézséggel küzdő társaik segítése során fontosnak, értékesnek érezhetik magukat, a 

gyengébb képességű emberek számára pedig fontos, hogy pozitív példákkal, információkkal, 
élettel teli közeg vegye körül őket. 
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Jelenleg az Otthonban szövés, papírmasé készítés, és művészetterápiás gyógypedagógiai 
fejlesztés folyik kiscsoportokban. Nagycsoportos foglalkozások keretében pedig zene, tánc és 

mozgásterápiás foglalkozásokat tartunk, valamint színjátszó kört szervezünk. 
 

 
A hagyományok szerepe a terápiás munkában 

 

A mai túlracionalizált világunkban lassan feledésbe merül az az alapvető tudás az emberről, 
és a környezetünkről, amely segítette a régieket eligazodni a jelenségek, jelentések 

kavalkádjában. Ezt a tudást ma már csak őseink hagyatékából varázsolhatjuk elő. Azzal, hogy 
fontosnak tartjuk, a tradicionális kézműves technikák alkalmazását a gyógypedagógiai 
terápiás munkában, arra sarkalljuk a munkát végző szakembereket, hogy ne csak segítők, 

pedagógusok legyenek, hanem munkájuk során szerves kultúránk, hagyományaink lelkes 
kutatóivá, és felelősségteljes átadóivá váljanak. 

Munkahelyek, intézmények, közösségek rendezvényein vállalunk fellépéseket a 
„Világszárnya Színtársulat” hagyományőrző csoportjával. minden évben új darabbal bővítjük 
a repertoárt. Támogatóink részére színdarabokkal kedveskedünk. Rendszerint 

hagyományainkból merítünk témát, népmeséket, mondákat, legendákat dolgozunk fel. 
 
 A szolgáltatások adatai 

Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 75. 
Ellátási terület Nappali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, 

Kartal, Tura, Verseg, Galgamácsa 
Ellátási terület Lakóotthon: Országos 
 

Személyi feltétel: 

 

Az integrált Intézmény két intézményi forma szervezeti integrációjából áll. Fogyatékosok 
Lakóotthona, valamint Fogyatékosok Nappali Ellátása. A szakmai létszámnormák a 
következőképpen alakulnak az I/ 2000. SZCSM rendelet alapján: 

Lakóotthon 8-12 főig Nappali Ellátás 10 fő esetében 

Szociális gondozó 2 fő Szociális gondozó 1,5 fő 

Fejlesztő pedagógus 1 fő Terápiás munkatárs 1 fő 

Szociális segítő 2 fő Technikai munkatárs 0.5 fő 

Intézményvezető 1 fő 

 
 

A dolgozók végzettsége, létszáma az 1/2000.(I. 7.) személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló SZCSM rendelet szerint 
megfelelnek. 

 
Tárgyi feltételek: A Szederfa Otthon 2009. évben egy számítógéppel, fénymásolóval, 

faxszal, internet hozzáféréssel felszerelt irodahelyiséggel, tíz lakószobával, négy 
akadálymentes, nemenként elkülönített vizesblokkal, valamint három foglalkoztató műhellyel, 
egy, az étkező funkcióját is betöltő közösségi helyiséggel, valamint melegítő konyhával 

rendelkezett.  

http://www.aszod.hu/
http://www.bagfalu.hu/
http://www.galgaheviz.hu/
http://www.hevizgyork.hu/
http://www.iklad.hu/
http://www.kartal.hu/
http://www.tura.hu/
http://www.verseg.hu/
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Szolgáltatásaink: 

 

 nappali ellátás, 

 lakóotthoni ellátás  

 intézményen belüli foglalkoztatás, munkarehabilitáció,     

 igény szerint napi háromszori/ötszöri étkezés biztosítása,    

 sport, szabadidős tevékenységek, 

 közösségi, kulturális, családi, szabadidős tevékenységek segítése, 

 nyári táboroztatás 

 zene, mozgás, tánc terápiák, 

 művészetterápiás foglalkozások. 

 

 

 
 

 

Táboroztatás: 

Szervezetünk évről évre nyári táborokat szervez, melyek célja a pihenésen, szórakozáson, 

kikapcsolódáson túl mindig egy hagyományos kézműves technika megtanulása, elmélyítése, 
és barangolás a magyar kultúra kimeríthetetlen tárházában. A kézművesség mellett fontos 

szerepet kap a népzene, és a néptánc. A tábor résztvevői utazási, szállás és étkezési 
hozzájárulást fizetnek, de, ha a teljes összeget kellene megfizetniük, sajnos csak nagyon kevés 
család engedhetné meg magának, hogy fogyatékos hozzátartozója részt vegyen a tábori 

programon. Emellett, mivel a tábor résztvevői középsúlyos, súlyos, vagy halmozottan sérült 
emberek, szükséges a nagyszámú önkéntes segítő jelenléte.  

2009-ben egy tábort szerveztünk, Június végén a Nógrád megyei Béren 30 főt táboroztattunk. 
A Tábor kiemelt témája az egészséges életmód, egészséges táplálkozás volt, ennek érdekében 
a reggelit, és a vacsorát magunknak készítettük el, egészséges, zömmel bio alapanyagokból. A 

táborban folyamatos masszázs lehetőséget biztosítottunk.  
 

 
Egészségnap: 

Szolgálatunk évek óta együttműködik a Gyöngyház Egyesülettel, mely fogyatékosok 

lakóotthonát, és nappali ellátását működtet az ellátási területünkön, valamint a Konemara 
Egyesülettel, melyet a tradicionális Thai Masszázs hazai művelői hoztak létre. Rendszeresen 

szerveztünk egészségnapokat, melyek alkalmával az ingyenes masszásokon kívül keleti 
mozgásterápiás, és légzés technikákat sajátíthattak el a résztvevők. Emellett egészséges 
életmóddal kapcsolatos, illetve táplálkozási tanácsokkal gazdagodhattunk. Az egészségnapok 

legfőbb tapasztalata az volt, hogy a fogyatékos fiatalok kiemelten jól reagáltak a Thai 
Masszás terápiára. Az idén áprilisban, és novemberben tartottunk Egészségnapot a 

SZEDERFA OTTHONBAN nagy sikerrel. 
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 Statisztikai adatok: 

A SZEDERFA OTTHON nyilvántartásában 2009.-ben 20 fő vette igénybe a 
szolgáltatásunkat. 

 

fő; 6; 30%

fő; 10; 50%

fő; 4; 20%

Halmozottan fogyatékos

Értelmi Fogyatékos

Kerekesszékes értelmi
fogyatékos
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Aszód Bag Domony Galgahévíz 

A kliensek megoszlása ellátási területenként 
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Hévízgyörk Iklad Kartal Galgamácsa 

A kliensek megoszlása ellátási területenként 
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A kliensek megoszlása nemenként  



Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2181 Iklad Szabadság u. 75. 

Telefon: 06-28-578-530 
 

Fax/üzenet: 06-28-578-530 
E-mail: szederfa@szederfa.hu 

www.szederfa.hu 
 

 
 
 
 

Iklad, 2010. május 19. 
 

 
 

Lunczer Károly 

elnök 
 

 
 
 

 
Záradék: 

E közhasznúsági jelentést az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  közgyűlése 2010. 
június 04-ei ülésén elfogadta. 
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A kliensek korszerinti megoszlása  


