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1. Számviteli beszámoló
A Csodák Csodája Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 200 000 Ft, melyből a saját tőke ugyancsak 200 000 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk
I. számú melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgy évben a szervezet állami támogatást nem kapott, ilyenre pályázatot nem nyújtott be.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az előző évhez képest a szervezet tartaléka 200 000 Ft-ra nőtt, amely röviddel a tárgy év vége előtt
felajánlott adományok útján keletkezett. Ennek felhasználására várhatóan a 2010-es évben kerül sor.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Ilyen jellegű juttatást 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
Szervezetünk a fentiekben jelölt helyekről semmilyen pénzügyi támogatásban nem részesült.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
mértéke illetve összege
Alapítványunk semmilyen személyi jellegű ráfordítást nem eszközölt, tisztségviselői juttatásban
nem részesülnek.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A 2009-es év mérföldkőnek bizonyult az alapítvány életében. Alapításunk – 2005 – óta a hangsúlyt
mindig a személyes közreműködésre helyeztük, a „kéz a kézben” elve és gyakorlata alapján. Így
találtunk – fokozatosan – egymásra a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, a Fővárosi
Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Hungária Körúti rehabilitációs „elfekvő” részlegének
betegeivel, a XIII. Kerületi Önkormányzat Berzeviczy Gizella Általános Iskola Minőség nevelésioktatási Intézmény mozgássérült diákjaival, vagy az országos missziót teljesítő Pető Intézettel.
Kezdettől partnerünk a Budapest-Angyalföld Szent László Plébánia, ahol közösségi rendezvényeink
megtartására nyílik lehetőség a velük kötött együttműködési megállapodás keretében.
Mint látható, gyakorlatilag „kinőttük magunkat”.
Az eltelt évek összekovácsolták a csapatot, és megtörtént az, amely a fentiek alapján nem meglepő:
saját mércénk szerint jelentős, 200.000.-Ft összegű adományt ajánlottak fel céljainkkal azonosuló
magánszemélyek.
Minőségileg új munka következett. A pénzeszköz befogadásához szükséges számos adminisztrációs
intézkedés, a könyvelő alkalmazása mellett elindult az alapítvány honlapja, melyet folyamatosan

igyekszünk fejleszteni.
„Vérfrissítésen” esett át a Kuratórium, melynek tagjai családi feladataikra koncentrálva átadták
helyüket a korábban aktív önkéntesként dolgozó személyeknek. Kiléptünk a „világba”
Mindezek mellett évek óta folyó tevékenységi körünket sem hanyagoltuk el. Minderről az alábbiak
szerint adunk számot.
7/1. Sérült, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok szabadidős programokon való integrálása:
Szakemberek (Pető Intézet konduktorai, gyógypedagógusok, gyógytornászok) és saját
tapasztalataink alapján felismertük, hogy némely életállapotban nem lehetséges az iskolai
integráció, mert annyira sajátos nevelést kíván a sérült gyermek, hogy azt egy átlagos iskola
nem tudja befogadni, felzárkóztatni, vagy fejleszteni. De a gyermek helyzete és képességei
lehetővé teszi, hogy szabadidőben ép társakkal tudjon tartalmas foglalkozásokon,
programokon részt venni.
Ezt felismerve fogunk össze olyan segítő fiatalokat, akik szívesen karolják fel nehezebb sorsú
társaikat.
Kirándulásokat, zenei élményeket (kórus), kézműves programokat, bálokat (farsang), és nyári
táborokat szerveztünk ilyen célból. A lehetőséget mindkét „tábor” kihasználta, és mindkét
oldal gazdagodott a maga módján. A sérült, vagy később hátrányos helyzetben élő fiatal (sérült
gyermek, fiatal, sérült szülő ép gyermeke, kisebbségi, 6 vagy több gyermekes család nehéz
sorsú gyermeke...) tartalmas, fejlesztő, nevelő jellegű programokban részesülhet, szerető
közösség tagjaként értékesnek találja az életét, önbizalma, saját maga elfogadása erősödik. Az
ép, segítő fiatal - aki akár a hátrányból induló csapat tagja is lehetett korábban – felismeri a
segítségnyújtás örömét, a saját képességeinek lehetőségeit, a problémamegoldó képessége
fejlődik, az önbizalma nő, és a kreativitása gyarapszik.
A fiatalok rendszeresen tartanak foglalkozásokat, tartanak e-mailen kapcsolatot
munkamegosztás, tapasztalatcsere terén is.
7/2. Zenei, irodalmi, színművészeti programokkal való fejlesztés.
Rendszeres hangszeres énekkaros próbákat tartanak tagjaink, fiatalos stílusú zenei
hangzásokat tarkítjuk egy-egy klasszikus mű feldolgozásával is. Ezen a területen a
mozgássérült fiatalok is otthonosan mozognak. A közös munka, a kórus többszólamisága igazi
egymásra figyelést kíván, fejleszti a csapatszellemet, a közösségi élményt.
Irodalmi felolvasó, színjátszó körön az önismeret, az önkifejezés fejlesztése a cél. Olyan
darabokat dolgozunk fel, ahol felismerhető, hogy mindennek és mindenkinek szerepe van a
világban, mindenki élete ajándék, és hasznára van a társadalomnak, a környezetének.
7/3. Rajz és vizuális kultúra fejlesztése
Nagyszerű gyógypedagógusunk önzetlen segítő vezetésével - aki a gyengénlátók intézetében
dolgozta ki módszereit – képzőművészeti team tart szakköröket, és több rajzzal már
pályázatokon elnyert helyezéseket is magunkénak tudhatunk. Műveinkből rendszeres
kiállításokat tartunk, és pályáztatjuk azokat közönség szavazata által. 2008-hoz hasonlóan a
fotópályázat művei a Szent László Plébánián lettek kiállítva.
7/4. Természetjárás, egészséges életmódra nevelés
A mozgásukban sérült emberek legkevésbé jutnak el erdőbe, hegyekbe, de az nem azt jelenti,
hogy nem vágynak rá, vagy ne lenne számukra is épp oly kedves és felemelő élmény.
Törekszünk arra, hogy havonta valamilyen kirándulást szervezzenek csoportjaink, és arra
vigyenek magukkal mozgáskorlátozott fiatalt is.
A nyári táborokban is cél, hogy a sérültek éljék át a hátrányuk miatt meg nem élt
lehetőségeket. A sérült gyermeket nevelő szülőnek nagy nehézség megoldani a gyermeke
táboroztatását, nyaraltatását. Egy-egy ilyen hét nagy segítség a sérültet nevelő család számára

is. Ilyenkor a programokat úgy kell összeállítani, hogy a hátrányban lévő résztvevő minél
több, gazdagabb programban részesüljön: lovaglás, fürdőzés, kirándulás, evezés,
sziklamászás. Igyekszünk felismertetni a képességeihez képest a lehetőségeit, helyes
motivációval leküzdeni a hátrányokat. Sokat játszunk, énekelünk beszélgetünk. Beleépítjük a
táborba az egészséges életmódra való nevelést: helyes táplálkozás, helyes tisztálkodás,
környezet védelmét.
Évente több országos szervezésű programba is bekapcsolódunk (kerékpártúra, ifjúsági
találkozók, futóversenyek...), melyeknek a célja nem a teljesítmény, hanem a részvétel.
Civil szervezésű erdőtisztítási programokra visszük a fiataljainkat, pl. tartjuk a kapcsolatot a
helyi cserkészcsapatokkal, és a vidéki természetjáró körökkel.
Kirándulásainkon, táborainkban, törekszünk arra is, hogy helyi nevezetességeket, történelmi
emlékhelyeket, kulturális és művészeti kincseinket bemutassuk. Ez főleg a hátrányosabb
helyzetű gyermekekre van nagy hatással. Keressük a kisebbségi értékeket, és a néprajzi,
hagyományőrző tevékenységeket. Lelkesítjük őket a saját hagyományaik bemutatására,
kultúrájuk őrzésére.
Tapasztalataink szerint nincs olyan ember, aki ne tudna segíteni másokon. Ezt a felismerést
a Pető Intézet konduktorai segítették. Van úgy, hogy egy ép fiatal szomorúságát egy sérült
gyermek mosolya gyógyítja meg. Ez is a segítség egy csekély formája, de az önértékelés, a
helyes önbecsülés, és önbizalom nagy mérföldköve.
Mindnyájan gazdagodunk ezekből a kapcsolatokból. Nehéz eldönteni, hogy egy-egy program
után ki visz haza többet. S ezekben a sikerekben azok is gazdagodnak, akik segítenek, akik
támaszt nyújtanak, akik szolgálnak. Jobb emberekké, figyelmesebb társakká, odaadóbb
barátokká válnak, mint azok, akik ezeket a történeteket nem élik meg.
Nagy figyelmet igényel, hogy a felvállalt sérültek illetve fogyatékosok. és a segítő fiatalok
száma és aránya egyensúlyban legyen. A jövőben rendelkezésre álló anyagi eszközeinkkel
szakképzett, tehát szükségszerűen honorált segítő szakemberek bevonását tervezzük, egyre
magasabb színvonalú rendezvények lebonyolítása céljából.
Budapest, 2010-03-10
Dr Szolnoki János
a Kuratórium elnöke
Záradék
E közhasznúsági jelentést a Csodák Csodája alapítvány Kuratóriuma 2010. március19. napján
tartott ülésén elfogadta.

