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Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete
Közhasznúsági jelentése
a 2010-es esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Szervezet 2010. 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 26 885 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 14 849 ezerFt állami normatív támogatást kapott, és azt teljes
egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 7 360 ezer Ft-tal kevesebb az előző
esztendőhöz képest. Ennek oka a Foglalkoztatási csökkenése, melynek oka, a hat órás
foglalkoztatásról a napi 4 órás foglalkoztatásra való áttérés, mivel a támogató csak ezt
támogatta, valamint az, hogy a nappali ellátásban, és szociális foglalkoztatásban is részt vevő
ellátottak után a nappali normatívának csak a 40%-a vehető igénybe..
Szolgáltatás
Lakóotthon
Nappali Ellátás
Szociális foglalkoztatás
Összesen:

Normatíva összeg 2010-ben
7 106
2 052
5 691
14 849

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
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Tárgyévben közösségünk összesen 46 505 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 19
338 Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka pályázati források bevonása.
2010-ben elnyert pályázataink:
Pályázat
Támogató
Támogatott
tevékenység
TÁMOP
1.1.2.
4891

TÁMOP
5.5.3.

Munkaügyi
központ
Fogyatékos
személyek
esélyegyenlőségéért
közalapítvány
Kézenfogva
Alapítvány

Bértámogatás
Majorság
működtetése

Elnyert
Projekt
támogatás
ideje
összege/tartalma
1 500 000
2009.10.152010.10.16.
22 099 945
2010.01.012010.12.31.

Foglalkoztatás
Aktív
műhely
piaci
szemléletű Foglalkoztatási
átalakítása
Modell
bevezetése
150 000
TÁMOP
Nonprofit
Szervezetfejlesztés Szervezet
1.4.3.
Humánszolgáltatók
átvilágítása,
Országos
hosszú
távú
szövetsége
fejlesztési
stratégia
készítése.
GE
United Way
működés
968 000.2009.03.01adomány
2011.02.28.
NCANemzeti
Civil Működés
1 800 000
2010.06.01KM-10
Alapprogram
2011-05-31.
NCANemzeti
Civil Környezetvédelem, 412 000
2010.06.01CIV-10-D Alapprogram
szemétgyűjtő
2011-05-31.
kampány
4891/B
Fogyatékos
Beruházás
2 656 000
2010.08.01személyek
2010.12.31.
esélyegyenlőségéért
közalapítvány
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.
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7. A
KÖZASZNÚ
BESZÁMOLÓ

TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÓLÓ

RÖVID

TARTALMI

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
masszázs.

Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 2005. október 1-től Lakóotthont, 2006.
Január 1-tő Nappali Ellátást működtet 10 fő fogyatékos részére, 2008 január 1-től
intézményen belüli foglalkoztatást biztosít 15 fő részére.. A Nappali Ellátás a Lakóotthoni
Ellátással integrált formában működik. A 10 fő nappali ellátott közül 7 fő, a 10 fő Lakóotthoni
ellátott közül pedig 8 fő munkarehabilitációs foglalkoztatás keretében munkarehabilitációs
díjban részesül. A nappali ellátásban két fő kiskorú tanköteles gyermeket is ellátunk, akiket a
helyi iskolák nem tudnak vállalni. A nappali intézmény rendelkezik ehhez megfelelő
képzettségű szakemberekkel, és szakmai programmal.
A nappali ellátás keretében csoportos terápiás foglalkozások zajlanak heti
rendszerességgel. Ennek keretében mozgás, és zeneterápiás foglalkozásokat tartunk. Napi
rendszerességgel zajlanak művészetterápiás foglalkozások, elsősorban a gyermekkorú
ellátottak részére. A többi fiatal felnőtt, helyben, két kézműves műhelyben, egy papírmasé
bútor készítő, és egy népi hangszer és fajáték készítő műhelyben, egy konyhai gyakorló
műhelyben, valamint egy növénytermesztő, és állattartó műhelyben dolgozhat.
Táborozás:
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. 2010-ben Nagyvisnyón táboroztunk Július 27Augusztus 1-ig. A Tábor a szeszélyes időjárás ellenére jó hangulatban telt.
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Egészségnap:
Közösségünk évek óta együttműködik 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
májusban tartottunk Egészségnapot a SZEDERFA OTTHONBAN nagy sikerrel.
Április 16-án a Budapest Bank 15 munkatársa vett részt nálunk egy hasonló programon. Saját
tapasztalataink, valamint a Bank munkatársainak visszajelzései egyaránt megerősítettek
bennünket abban, hogy egy ilyen alkalom komoly csapatépítő erőt közvetít a résztvevők felé.
A szervezetünk már régóta kutatja azokat a tevékenységeket, melyek alkalmasak arra, hogy
erőltetettségtől mentes, természetes kapcsolódási pontok létesüljenek a fogyatékkal élők, és a
magát épnek definiáló társadalmi réteg között. Tesszük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy
a fogyatékkal élő emberek olyan segítséget nyújtanak számunkra, melyet máshonnan nem
kaphatunk meg. Azonban ahhoz, hogy ezt a segítséget meg tudják adni számunkra, komoly
szervezésre, rendkívüli nyitottságra és közös akaratra van szükség. Az „Egészségnapok”
szervezésének nem titkolt célja, hogy egy olyan különleges céges csapatépítő tréning ajánlatot
dolgozzunk ki, mellyel kettős célunk van:
A már említett társadalmi missziós cél, azaz az eltérő helyzetű, és adottságú emberek
találkozása által a kölcsönös tanulási lehetőségek mind teljesebb kiaknázása.
Az üzleti szemlélettel megfogalmazott cél pedig az, hogy a cégek csapatépítésre szánt
kereteiből kínálkozó piacból, korrekt ár-érték aránnyal bíró szolgáltatás által minél többet
megszerezni. Az így szerzett bevételt pedig a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok
életminőségének javítására fordítani.
Egyéb programok:
Február 5-én nagy sikerű Farsangi mulatságot tartottunk a helyi Művelődési Házban,
nótázással, játékkal, mókával, fánkversennyel, és Moldvai Táncházzal.
Március 12-én a GE Hungary Veresegyházi üzemében egy adománygyűjtő kampányon
vettünk részt. Egy kis zenés-táncos műsort adtunk a vendéglátóinknak, és átvettük a tavaly
számunkra gyűjtött adományról szóló jelképes csekket. Immár hagyomány, hogy minden
évben részt veszünk ezen az eseményen, ahol az adományozók több helyi civil szervezet
közül választhatnak, hogy kit támogatnak egy éven keresztül rendszeres pénzadománnyal.
Egyesületünk negyedik éve a legtámogatottabb szervezet ezen az eseményen. Az itt szerzett
támogatás a költségvetésünkben a United Way-től nyert pályázati támogatásként jelenik meg,
mert az adománygyűjtő kampányt az említett angol alapítvány szervezi.
Május 4-én Pünkösdelő-Utómajálist szerveztünk Babatpusztán a nyitott Kert Alapítvánnyal
közösen. Az ünnep jól sikerült, sokan eljöttek olyanok, akik most találkoztak először
fogyatékos emberekkel, és nagyon jó benyomásokat szerezhettek. Volt koncert, kézműves
bemutató, vásár, kertlátogatás, táncház, bio vacsora, jó hangulat korlátlanul.
A papírmasé műhely a Közép magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Váci utcai
udvarán egy jótékonysági vásáron vett részt termékeivel május 20-án. A vásáron nagy sikert
arattak, és a május 21-i Magyar Nemzetben egy fényképes cikk jelent meg, melyet a
műhelyeseink, és termékeink fotójával illusztráltak. Gratulálunk!
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Márciusban a Mária Rádió felkérésére mutattuk be egy élő adásban az Ikladi Otthont.
Júliusban a Kossuth rádió egy műsort készített a fogyatékkal élő emberek intézményi ellátási
körülményeiről, melyben a Szederfa Otthon pozitív példaként szerepelt egy kb. 10-15 perces
helyszíni riportműsor keretében.
Július 25-én Aratóünnepet szerveztünk a Nyitott Kert Alapítvánnyal, és a Szent István
Egyetemmel, valamint a Gödölye Szociális Szövetkezettel, és a Gödöllői Helyi Élelmiszer
Tanáccsal együttműködve. Az ünnep a rossz idő ellenére jól sikerült, előadást láthattak a
résztvevők a Szederfa Otthonról, valamint euritmia bemutatót, és táncházat tartottunk az
érdeklődőknek. Kiállította termékeit a papírmasé műhely is.
Szeptembertől Csiba Tibor Galgamácsa Plébános Atya minden hónapban egy alkalommal
misézik az Otthonban. A Szentmisék rendszerint pénteki napokon voltak, és sok gitárral,
énekkel, mindannyiunk lelki épülésére szolgáltak.
Október 1-jén Szent Mihály napot tartottunk Ikladon. A színes programok között volt helyi
élelmiszer termelők kóstolóval egybekötött bemutatója, hét állomásos bátorságpróba, és
táncház. Sok vendég érkezett a környékről, de voltak akik Franciaországból látogattak el
hozzánk.
Október 19-én az Ikladi Művelődési Házban Szakmai Napot tartottunk, melyen előadásokat
hallgathattak meg a résztvevők a fogyatékkal élő emberek önrendelkezéséről, és jogaik
gyakorlásáról. A program egy, a Norvég Civil Alap keretében zajló projekt része volt.
November 11-12-én a Szociális Expón egy standon állította ki termékeit a papírmasé műhely
nagy sikerrel. A papírmasé, és a népi hangszer és játékkészítő műhely termékei egy pályázati
együttműködésnek köszönhetően felkerültek egy Web Vásártérre, melyen megrendelhetőek,
és megvásárolhatóak. www.webvasarter.com
November 12-én Szent Márton napi mulatozás részesei lehettünk. Hálaadó Szentmise után
vásári játékok, majd táncház következett. Közben a konyhában rengeteg lángos készült
mindenki nagy örömére.
December 3-án a Teve utcai rendőrpalotában egy öt fős küldöttségünk vendégeskedett egy
nyílt napon. Amellett, hogy az érdeklődő fiúk remekül szórakoztak, igazán jó hírét keltették
Otthonunknak.
A papírmasé műhely története, munkája, és termékei, valamint a készítésük folyamata
megtekinthető a műhely saját honlapján: www.papirpap.hupont.hu
Az év végére tervezzük a megújult honlapunk aktiválását, mely jelenleg tesztverzióban fut, a
www.szederfa.hu/teszt
elérhetőségen.
A
következő
évben
szeretnénk
aktívabb
kommunikációt folytatni a weblapon keresztül.
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Beruházás:
A megnövekedett pályázati bevételeknek, valamint adományoknak köszönhetően 2010-ben
megszépült és kibővült a Szederfa Otthon épülete, és környéke. Kibővült a nappali,
tankonyha, és masszázsszoba épült. A kertben komposztálót, magasított ágyásokat
telepítettünk, valamint állattartásra alkalmas gazdasági udvar létesült ólakkal, szénatárolóval.
Megújult a régi borospince előtti kőfal, és szép előtetőt készült hozzá, melyet a kertészműhely
tagjai saját kezűleg építettek fel. A ház mögötti terasz ízléses tetőt, az omladozó attika fal szép
faburkolatot kapott. A tavaly felújított nagykapu elektromos nyitó szerkezettel nyitható,
megkönnyítve ezzel a szállító járművek ki és bejutását. Az átalakítás során megújultak a ház
udvar felőli külső felületei, melyek jól illeszkednek a régi épületrész sajátos hangulatához.

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:
Munkakör
Intézményvezető
Fejlesztő Pedagógus
Szociális segítő
Szociális gondozó
Foglalkoztató
Ügyviteli munkatárs
Projektszakértő
Majorgazda
Takarító
Önkéntes

Létszám
1 fő
1 fő
2 fő
2,5 fő
1 fő
1 fő
3 fő
0,5 fő
0.5 fő
2 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 2010. évben két irodai számítógéppel, fénymásolóval,
faxszal, internet hozzáféréssel felszerelt irodahelyiséggel, tizenkét lakószobával, egy
mozgásterápiás, és masszázs szobával, négy akadálymentes, nemenként elkülönített
vizesblokkal, valamint három foglalkoztató műhellyel, egy étkezővel, egy nappalival,
valamint egy melegítő konyhával, és egy külön foglalkoztatási céllal épített tankonyhával
rendelkezik. Az épülethez tartozik egy nyitott szín, és egy fedett terasz, valamint egy épület
alatti pince, tárolási céllal, és egy domboldalban kialakított pince, előtetővel tárolási, és
foglalkoztatási funkciókkal. Az Otthon része egy kis Majorság, melyben elkülönül egy
növénytermesztésre kialakított kertrész magasított ágyásokkal, és egy állattartásra alkalmas
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kertrész, melyben jelenleg kb. 15 tojótyúkot, és 4 bárányt tartunk. A Lakóotthon lakóinak
szabad használatában további két közösségi célokra működtetett számítógépet üzemeltetünk.

Statisztikai adatok:
A SZEDERFA OTTHON
szolgáltatásunkat.
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A kliensek korszerinti megoszlása
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