
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 
 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  

2181 Iklad, Szabadság út. 75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. évi 

Közhasznúsági jelentése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklad, 2012. május 30. 

 

 

Lunczer Károly  

elnök 



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 
 

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  

 

 

Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 

47 456  ezer Ft, a saját tőke 23 975 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 9 459 ezerFt állami normatív támogatást kapott, és azt teljes 

egészében fel is használta. A kapott támogatás összege a foglalkoztatási támogatást nem 
számítva a tavalyi év támogatási összegével azonos. A foglalkoztatási támogatást az idei 
jelentésben a pályázati támogatások között szerepeltetjük. 

  

Szolgáltatás Normatíva összeg 2011-ben 

Lakóotthon 7 106  

Nappali Ellátás 100% 1 217 

Nappali Ellátás 40% 1 136  

Összesen: 9 459 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Előző évhez képest a Szervezet vagyona 2 910 ezer Ft összeggel csökkent. 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. 2011-ben a projekt bevételek 

jelentősen elmaradtak az előző évihez képest, miközben a kiadások nem csökkentek 
számottevően.   
 

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 46 128 ezer ft támogatást kapott, illetve nyert el különböző 
címen. Ez közel azonos az előző évi támogatások összegével, azonban a pályázati úton elnyert 

támogatások esetében 36 669 ezer forint elnyert támogatásból csak 9 522 ezer forint tényleges 
felhasználására volt lehetőség 2011-ben. (lásd az alábbi táblázatban) Ez a tavalyi év 

bevételeihez képest mintegy 27 100 ezer forint kiesést jelentett, melynek oka az áthúzódó 
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projekt időszakok, illetve a központi költségvetésből kapott támogatások év végi 
kifizetéseinek kormányhatározattal történt zárolása voltak. 

 

2011-ben elnyert pályázataink: 

Pályázat  Támogató Támogatott 
tevékenység 

Elnyert támogatás 
összege/felhasználás 

éve 

Projekt 
ideje 

CSP-CSNY-
11 

Nemzeti Család és 
Szociálpolitikai 
Intézet 

Nyári Táborozás 200 000/2012 2011.08.01-
2011.11.01. 

KV11-GYÖ ÉFOÉSZ Érdekvédelmi 
tevékenység 

200 000/2011 
1 100 000/2012 

2011.01.01-
2011.12.31. 

FECSKE Kézenfogva 
Alapítvány 

FECSKE 
Szolgálat 

Modellkísérleti 
Program 

bevezetése 

101 400/2011 
14 100 000/2012 

7 050 000/2013 

2011.12.01-
2013.05.31. 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala, 
Munkaügyi 

Központja 

Bértámogatás 1 002 800/2011 2011.05.01-
2011.12.31. 

Közcélú 
foglalkoztatás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal, 

Munkaügyi 
Központja 

Járuléktámogatás 41 715/2011 
458 865/2012 

2011.11.01-
2012.10.31. 

GE adomány United Way működés 969 800/2011 2011.03.01-

2012.02.28. 

NCA-KM-11 Nemzeti Civil 
Alapprogram 

Működés 690 000/2011 2010.06.01-
2011-05-31. 

MOHA 
adomány 

Mosoly Otthon 
Közhasznú 

Alapítvány 

Működés 750 000/2011 2011.01.01-
2011-12-31. 

A006 CÉHÁLÓZAT 
Egyesület 

Működés 1 183 000/2012 2011.12.01-
2012.03.31. 

A008 CÉHÁLÓZAT 

Egyesület 

Működés 3 055 279/2012 2011.12.01-

2012.03.31 

SZF-SZ-
119/1-2010 

Nemzeti 
Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal 

Szociális 
Foglalkoztatás 

5 766 000/2011 2011.01.01-
2011.12.31. 

 
 

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 TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 

 

 

 

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. 2011-ben az előző évben történt épületbővítésnek köszönhetően az 
engedélyezett férőhelyek száma a lakóotthonban 13 főre, a nappali ellátásban 15 főre 
változott. A férőhelyek feltöltése folyamatban van. 

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 kerámia 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. 2011-ben Nagyvisnyón táboroztunk Július 27- 
Augusztus 1-ig. A Tábor a szeszélyes időjárás ellenére jó hangulatban telt. 
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Szervezetünk fejlesztése 
 
2009. májusában csatlakoztunk, a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 

vezetésével a TÁMOP 5.5.3. „A Civil Szervezetek Fejlesztés Pest Megyében” című 
programjához. Ennek keretében elkészült egy diagnózis, mely összesítette szervezetünk 

személyi, dologi hátterét, motivációit. Szervezetre szabottan fejlesztési terv készült. A 
fejlesztési terv alapján szervezetünk kialakítja, folyamatosan újragondolja, aktivizálja, 
elkészíti stratégiáját. Képzéseken veszünk részt (pl. Európai Uniós ismeretek és 

forrásteremtés, Minőségbiztosítás és sztenderdizáció, projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment). A szervezetfejlesztés nyomán az Egyesület alkalmassá vált egy olyan 

modellprogram megpályázására, melynek elnyeréséhez be kellett bizonyítanunk, hogy a 
szervezetünk képes egy országos modellkísérleti program lebonyolítására hálózatban 
működve több szervezettel.   

Szervezetünk a nyújtott szolgáltatások tekintetében folyamatos, dinamikus fejlődést mutat. 
Tapasztalt, zömmel szülőkből álló háttérrel, egy fiatal, lendületes és elkötelezett csapat 

dolgozik azon, hogy minél többet megvalósítsunk a szervezet missziójából:  A fogyatékos 
ember egyedi, megismételhetetlen érték, célunk, hogy minél több ember kapcsolatba kerüljön 
velük, mert meggyőződésünk, hogy a társadalmi integráció igazi nyertesei a többségi 

társadalmat alkotó, ún. egészséges emberek. 
A szolgáltatási palettánkból (http://szederfa.hu/szolgaltatasok.html ) kitűnik, hogy 
munkatársaink jelenleg is több típusú felelősséget, szerepet látnak el, mivel a napi gondozási, 

segítői feladatok természetes velejárói annak a szerteágazó tevékenységnek, amelyet ellátunk 
annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat megszervezzük, az adminisztrációs, 

kommunikációs, marketing feladatokat, illetve a mentálhigiénés, pedagógiai, fejlesztő, és 
terápiás munkát végezzük. A kockázatokat a feladatkörök pontos leírásával, és 
körülhatárolásával, munkacsoportok működtetésével, és folyamatos önellenőrzéssel 

igyekszünk csökkenteni. 
A FECSKE SZOLGÁLATHOZ való csatlakozást az a tény motiválja, hogy jelenlegi 

szolgáltatásinkkal viszonylag kevés rászorulót tudunk segíteni, a FECSKE SZOLGÁLAT 
rugalmassága sok lehetőséget ígér újabb családok bevonására. 
 

 
Ugyancsak a Nonprofit Szövetség indította el szervezetünket az Európai Önkéntes Szolgálat 

(European Volunteer Service) akkreditáció útján, amit fogadó szervezetként 2010-ben 
elindítottunk az FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat – Fiatalok Lendületben 
Programirodánál. Az akkreditációs folyamat lezárult, jelenleg az önkéntesek fogadásának 

tárgyi, és személyi feltételeinek megteremtése folyik.  
 

2010-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál a hazai önkéntesek fogadásának 
reményében szintén regisztráltuk szervezetünket.  A GE Veresegyházi Üzemének dolgozói 
elkötelezettségüket már pénzbeli adományaikkal is kifejezték, ám 2010 nyarától rendszeresen 

végeznek önkéntes munkákat a szervezetünk által fenntartott intézményekben. 2011-től újabb 
cég csatlakozott a rendszeres támogatóink közé. A Morgan Stanley Finance Magyarországi 

képviselete kisebb pénzadománnyal, termékeink megvásárlásával, és jelentős önkéntes 
munkával támogatták szervezetünket.  
Terveink szerint az elkövetkezendő időszak (hangsúlyosan a projektidőszak) kimondottan az 

önkéntesek toborzásának, szervezésének és fogadásának jegyében fog telni. Hagyományos 
nyári táborunkat is az önkéntesség alakítja, kimondottan önkéntes-toborzó tábort szeretnénk 

http://szederfa.hu/szolgaltatasok.html
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rendezni, ahol az önkéntesek, az állandó munkatársak és az ellátottaink is részt vesznek.  A 
tábor költségeit jelen pályázatból kívánjuk fedezni (az önkéntesek és az állandó dolgozók 
költségeit).  

 
 A szervezetfejlesztés tavalyi sikerein felbuzdulva tovább szeretnénk tudatosítani az Egyesület 

hatékony  működéséhez szükséges tényezőket. Mivel az önkéntesek foglalkoztatása részben 
megváltoztatja a szervezet struktúráját, ilyen tekintetben is szeretnénk felzárkózni és     
Egyesületünket tovább fejleszteni, harmonizálni a változásokkal. Ehhez a szervezetfejlesztést 

és munkatársaink és önkénteseink képzését folytatni kívánjuk.   
 

 A majorság működtetése 
 
 A majorságban folyó munkát a projektidőszakban is természetesen folytatjuk.  A 

majorságban a foglalkoztatás és munkarehabilitáció több területet ölel fel: egyrészt a 
kézműves-műhelyeket (papírmasé és faműhely) magába foglaló manufaktúrát, másrészt a 

háztartást (tankonyha  és ház körüli munkák), illetve a gazdaságot (biokertészet és állattartás). 
A két területet összeköti a képességek folyamatos fejlesztésére és szinten tartására irányuló 
gyógypedagógiai terápiás munka (művészeti terápia:  zene, mozgás, tánc, képzőművészet, 

színház, valamint speciálisan az autizmussal élők kommunikációját segítő terápiák, pl. PEX).  
 
Terápiás munka 

 
A terápiás munka alapszükségletként a mozgásproblémák köré csoportosult. A 

rendelkezésünkre álló gyógymasszőri, talp- és nyirokmasszőri, thai masszőri, craniosacrális 
terapeutai képzettségű munkatársakkal ezt a tevékenységet folytatjuk.  
 

FECSKE SZOLGÁLAT 
A 2012. év kiemelt feladata a szervezet által új szolgáltatásként indított FECSKE 

SZOLGÁLAT fejlesztése.  
Jelenleg Magyarországon 600 ezer fogyatékos személy él.  Az őket nevelő családok közül 
sokan nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, mert a fogyatékos gyermek vagy 

felnőtt teljes felügyelete mellett csak az egyik szülő tud munkát vállalni. Az anyagi 
nehézségek mellett a mindennapi dolgok szervezése, a hivatalos ügyek elintézése vagy akár 

egy bevásárlás is hatalmas kihívás elé állítja ezeket a családokat. 
 
A KézenFogva Alapítvány partnerszervezeteivel, Pest Megyében az Ikladi Értelmi Sérültek 

Gyöngyház Egyesületével együttműködve erre a problémára dolgozta ki modellkísérleti 
programját, a FECSKE Szolgálatot. A program 2007 szeptemberében indult azzal a céllal, 

hogy egy olyan új szolgáltatást fejlesszen ki és modellezzen, amely a fogyatékos 

személyeket nevelő családok tehermentesítését és a munkaerőpiacra való visszajutásukat 

támogatja a fogyatékos családtag otthoni felügyelete által.  

A FECSKE Szolgálat úttörőnek számít a szociális szolgáltatások rendszerében, mert 
elsődlegesen a fogyatékos családtag otthonában maradását segíti elő. Lehetővé teszi a 

fogyatékos családtagot gondozó, ápoló, nevelő családok minden egyes tagjának a társadalmi 
részvételt és aktivitást. 
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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 Létszám 

Intézményvezető 1 fő 

Fejlesztő Pedagógus 1 fő 

 Szociális segítő 2 fő 

Szociális gondozó 2,5 fő 

Foglalkoztató 1 fő 

Ügyviteli munkatárs 1 fő 

Majorgazda 0,5 fő 

Takarító 0.5 fő 

Önkéntes 10 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 2011. 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 
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 nyilvántartásában 2011.-ben 20 fő vette igénybe a 

szolgáltatásunkat. 
 

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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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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Nő Férfi 

A kliensek megoszlása nemenként  
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Iklad, 2011. május 30. 
 

 
 

Lunczer Károly 

elnök 
Záradék: 

 
 
Jelen közhasznúsági jelentést az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének Közgyűlése a 

Szervezet Mérlegbeszámolójával együtt  a 2012.05.30-án Közgyűlésén 2012/2/2 számú 
határozatával elfogadta. 

 
 
 

Lunczer Károly 
elnök 
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