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Értelmi Sérültek Gyöngyh{z Egyesülete  

 

 

Közhasznús{gi jelentése 

a 2007-es esztendőről 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Szervezet 2007. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 38 

937 ezer Ft, a saját tőke 17487 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 18 191 Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is 

használta. A kapott támogatás összege 2 232 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. 
Ennek oka a normatív támogatás növekedése, valamint az EQUAL, és az NCA pályázatokon 
elnyert  3 662 ezer forint tárgyévben megkapott összege. 

 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Előző évhez képest a Szervezet vagyona 140 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig 
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 
elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot 733 500 forintra, 

ebben az esztendőben nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. 
 

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 18 191 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 
2 232 Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka  pályázati források bevonása  

EQUAL program 2 462 Ezer Ft, és NCA 1 200 ezer Ft összegben. 
 
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 
 

Az Egyesület céljai megvalósítására első lépésként megvásárolt ingatlan egy a hagyományait 
erősen őrző kistelepülés, a Budapesttől 40 km-re lévő Iklad központi részén található. A 

galgamenti táj szépsége, valamint a régióban elevenen élő kulturális értékek vonzása vezetett 
el bennünket ide.  
Az épület a falu egyik utolsó tradicionális eredeti sváb parasztháza. Szándékunk szerint 

igyekszünk a felújítás során minél inkább megőrizni a ház autentikus jellegét. Ez a 
törekvésünk nagy szimpátiát váltott ki a falu lakosságában és a falu vezetésében egyaránt, 

tovább növelve ezzel az esélyt arra, hogy leendő intézményünk létével és működésével minél 
szervesebben integrálódjon a faluközösség mindennapi életébe.  
Az épület 1913-ban épült, feltehetően sváb paraszti porta volt. A faluban ez a ház az utolsók 

egyike, amelyen még ma is változatlan formában tanulmányozható a XX. sz. eleji helyi 
paraszti építkezési mód.  

 
 
 

 
Az épület a Gyöngyház Egyesület működtetésében 10 férőhelyes lakóotthonná alakítottuk át. 

Az Egyesület gyógypedagógusai tudatosan választottak az otthonépület megvalósításához egy 
régi parasztházat. A vastag földfalú famennyezetes ház olyan ős-természeti érzelmi erőtereket 
őriz, amelyek modern építőanyagokkal nem hozhatók létre, pedig az otthon értelmi sérült 

leendő lakói különösen érzékenyek ezen erőterek minőségére. Amennyire lehetséges minél 
többet meg kívánunk őrizni ebből az aurából, hiszen a gyógyító ereje bizonyított. 

 
A lakóotthon kiegészül egy támogató szolgálati irodával, amely a környékbeli sérült emberek 
érdekvédelmi szolgálatát látja el. A Gyöngyház Egyesület tagjai a kezdetektől szakmai 

támogatást nyújtanak a szolgálat működtetéséhez. Közös pályázati programok 
lebonyolításával az Egyesület a régió mind több fogyatékos lakosával kapcsolatba kerül. A 

galgamenti régióban az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete kiterjedt kapcsolatokkal 
rendelkezik a régióban élő sérülteket gondozó családokkal. Az Egyesület szakemberei azt 
tapasztalták munkájuk során, hogy a Galgamenti régió sérült lakóinak és családjaiknak 

legnagyobb szüksége a nappali ellátásra és az erre épülő foglalkoztatásra van. A régióban a 
nappali foglalkoztatás nem volt megoldott.  

A szükségletekre reagálva, az Egyesület 2006. január 1-től beindította Nappali intézményét is 
10 férőhellyel. Jelenleg a Nappali Intézményben bútorrestaurálás, népi kézműves mesterségek 
gyakorlása, ajándéktárgy készítés, és terápiás gyógypedagógiai fejlesztés folyik 

kiscsoportokban. Nagycsoportos foglalkozások keretében pedig zene, tánc és mozgásterápiás 
foglalkozásokat tartunk, valamint színjátszó kört működtetünk. 2008. januárjától a nappali 

intézmény felnőtt ellátottjai részére a rehabilitációs foglalkoztatást működtetünk. Az 
elkövetkezendő két évben tervezzük a régióban élő gyermekkorú sérültek terápiás fejlesztő 
felkészítését végző óvoda és iskola kialakítását, felnőttképzés beindítását fogyatékkal élők, 

szüleik, és segítőik részére. 
 

 2005 júliusától Egyesületünk az ÉFOÉSZ tagszervezeteivel közösen egy Európai Uniós 
EQUAL programban vesz részt, mely értelmi sérült emberek „irodai kisegítő” képzéséhez 
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módszertan kidolgozására irányul. A program három éves időtartama alatt kísérleti képzést, 
illetve foglalkoztatást is szervez, és bonyolít sérült fiatalok és segítők részére. 

 

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 

Terápiás munkatárs 1 fő 

 Szociális segítő 2 fő 

Szociális gondozó 2 fő 

Takarító 0.5 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 2007. 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.  

 

 

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. 
 

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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Statisztikai adatok: 

A SZEDERFA OTTHON nyilvántartásában 2007.-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  
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Budapest, 2008. febru{r10. 

 

 

Lunczer K{roly  

elnök 

 

Z{radék: 

E közhasznús{gi jelentést az Értelmi Sérültek Gyöngyh{z Egyesülete  közgyűlése 2008. febru{r 21-ei 

ülésén elfogadta. 
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A kliensek korszerinti megoszlása  


