Csodák Csodája Alapítvány
1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

2013. évi közhasznúsági jelentés

Budapest, 2014. április …..
Dr. Szolnoki János
elnök

Csodák Csodája Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2013. évről
1.
Számviteli beszámoló
A Csodák Csodája Alapítvány a 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege .467ezer Ft, melyből saját tőke 467 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk I. számú
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2.
Költségvetési támogatás felhasználása:
Alapítványunk nem részesült költségvetési támogatásban.
3.
Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Cél szerinti juttatások kimutatása
Tárgy évben a szervezet nem részesült cél szerinti támogatásban.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Az 1%-ból befolyó célszerinti bevétel összege223 200,- Ft
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
27 078 7063,- Ft
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetve összege
Az alapítvány vezető tisztségviselői semmilyen anyagi (pénzügyi) juttatásban nem részesültek.
4.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Alapelvek
Hosszú evek óta kedvezőtlen tapasztalat a civil szférában, hogy sok visszaélésről, vagy visszás
helyzetről hallhatunk hírt a média révén, különösen alapítványok működése kapcsán. Jó hír, hogy
megszigorodik a civil szervezetek ellenőrzése, különösen a közhasznú besorolással rendelkezőek
esetében, ahol ennek folytán várhatólag felértékelődik az, ha továbbra is méltóak tudunk maradni e
megtisztelő cím birtokolására.
Jelenlegi helyzetünkben tehát a korábbi hagyományt folytatva következetesen azt képviseljük, hogy
inkább maradunk „kicsik”, de nem váltunk nagy volumenű intézményes formára. Nem alkalmazunk
munkaerőt, nem élünk a költségleírás és egyéb pénzügyi fortélyok eszközeivel. Egyszerű és
átlátható módon forrásokat kutatunk fel, és az ezúton befolyt támogatáshoz hozzátesszük időnket,
energiánkat és szívünket, és így próbáljuk megvalósítani mindazt, amit az alapítók megálmodtak.
Természetesen elemi szükségleteinket, melyeket a törvény is kötelezően előír, például a honlap
üzemeltetése, vagy a könyvelés költségei, nem tudjuk elkerülni, de még ezek esetében is arra

törekszünk (sikerrel) hogy pályázatok és egyéb felajánlások fedezzék ezeket, és a személyi
jövedelemadó 1%-os felajánlását viszont teljes egészében a közhasznú tevékenységre fordíthatjuk.
A 2013. évben is éreztette hatását az a kormányzati szándék, hogy az állampolgárok adóterhei
csökkenjenek, ami értelemszerűen kihatott a személyi jövedelemadó egy százalékos összegének
felajánlott részének nagyságrendjére is. Mindez természetesen a legkevésbé sem befolyásolta
alapvető céljainkat sem szociális, sem integrációs-pedagógiai oldalról sem. Ahogy korábban is, év
elejétől kezdve koncentráltunk az integrációs tábor tökéletes előkészítésére, és sikeres
lebonyolítására. Az egyre jobban kiépített partnerkapcsolatok alapján a teljes költséget átvállalva,
vagy csekély önköltségi hozzájárulással biztosítottuk mind a sérült gyermekek, mind pedig a róluk
gondoskodó önkéntesek részvételét. Tárgyévben tovább erősítettük a szakmaiság kritériumát,
bevontunk három immár négy szakképzett konduktor, egy gyógypedagógus és két speciális
képesítésű főiskolai hallgató segítségével (bevonásával) nagy mértékben tovább tudtuk növelni a
programba bevont gyermekek számát, és ami a lényeg: súlyosabb hátránnyal (fogyatékossággal) élő
fiatalok részére is biztosítani tudtuk a részvétel lehetőségét. A táborról készült részletes beszámoló
honlapunkon (www.csodak-csodaja.hu) megtekinthető.
Működésünk továbbra is több együttműködési és támogatási megállapodás keretében történik. Az
általunk felkarolt gyermekek jelentős része a Pető Intézet diákja, tanulója. A sérülteknek és
családjaiknak segítő önkénteseink egy részét a kuratórium tagjaihoz kötődő személyes kapcsolatok,
más részét a székhelyünkhöz, lakókörnyezetünkhöz kötődő, a közeli oktatási, illetve egyházi
intézményekhez, (Szent László plébánia) kapcsolódó fiatalok jelentik.
4/1. Sérült, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok szabadidős programokon való integrálása
A szabadidős programok körében a farsangi bál komoly helyet foglalt el. Erre tárgyévben a (kicsit
hosszú nevű, de velünk azonos célokat felvállaló Budapest XIII. kerületi Tankerület Prizma
Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolájában került
sor. Kézműves foglalkozás, tánctanítás mellett a gyerekek és felnőttek ez évben is
megtapasztalhatták, hogy gyengébb, sérültebb társaik éppen olyan örömmel játszanak, mint az
egészségesek, és szeretetben megszűnnek a fizikai különbségek.
Szabadidős programok körében több kirándulást szerveztünk.
Idén is egyhetes nyári tábort szerveztünk, ahová a korábbiakhoz képest még több sérült fiatalt
tudtunk beintegrálni. A tábor helyszíne a Tihanyi félszigeten, Sajkod településen volt. Itt egy
természetvédelmi területen fekvő erdei iskola található. Minden nap kirándulásokat tettünk a
környező nevezetességekhez, olyan helyekre, ahol a gyerekek jelentős része még soha nem járt
Segítőink mindenkinek, ép és sérült gyermeknek is nagyszerű kézműves foglalkozásokat tartottak,
gyönyörű munkák és ajándékok készültek az otthon maradott családtagok számára.
Programjainkon mindig kitűzött feladat az egészséges életmódra nevelés. A mozgás, a természet
adta friss levegő mellett (ami a városi gyerekek számára létszükséglet) az egészséges étrend, a
zöldség, gyümölcs, és édesítőmentes italok fogyasztása is elsődleges szempont. A környezetünk
megbecsülése, a rend megtartása, a szemét szelektív gyűjtése játékosan illesztődik be a gyerekek
életébe a táborokban, az egyéb programokon. Nem restelljük összeszedni és hulladékgyűjtőig
elvinni az erdőben, természetben talált szemetet, és a környezetünk, használati tárgyaink
rendezettségére is neveljük őket ösztönző hatással. Különösen igaz volt ez jelen esetben, ahol
mindezt valódi védett környezetben tehettük meg.
Visszatérő programunk volt az adventi koszorú készítés, melyet a Szent László Plébánián
végeztünk, és az ottani híveknek árusítottuk, melynek bevétele ugyancsak a következő évi nyári
tábor költségeit tervezi támogatni. Az ép fiatalok nagy számban jelentek meg a programon, és 130

darab igazi kézműves terméket készítettek.
A tábor, illetve az egyéb rendezvények részletes beszámolói honlapunkon megtalálhatóak.
4/2. Rajz és vizuális kultúra fejlesztése
A táborban tartott kézművesedések mellett évente több alkalommal adódik – immár rendszeresen,
hagyomány-jellegűen – ilyen jellegű foglalkozás. Idén is megszerveztük a karácsonyi
ajándékkészítést, mely során a gyerekek készítenek ajándékokat szeretteiknek. Szokás szerint
ilyenkor több asztal körül folyik a munka, és mindenki talál tehetségének, és ízlésének megfelelő
alkotni valót. Az épek és sérültek közös munkájában a legszebb, amikor a sérült gyermekek el merik
engedni a fantáziájukat, és számos gyönyörűség születik a kezük nyomán, és ezt társaik segítségével
tehetik meg, akik osztoznak örömükben.
4/3. Környezettudatos életforma, fenntartható fejlődés alapelveinek megismertetése,
népszerűsítése
A téma iránt elkötelezett személyek megkeresése alapján lehetőséget láttunk egy nagyon komoly
pályázat elindítására, és egy szakemberekből álló csapat segítségét igénybe véve eredményesen
pályáztunk az Európai Unió finanszírozásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával, „Fenntartható életmód a mindennapokban” projekt (amit mi csak Ökocsoda
projektként említettünk) megvalósítására.(KEOP-6.1.0/B/11-2011-0098) Ez a pályázat nem az
alapítvány közhasznú tevékenységét érintette, tehát nem eredményezett ez utóbbi célra is
felhasználható anyagi forrást, ugyanis a pályázati összeget teljes egészében az abban kitűzött
célokra kellett fordítani, és annak felhasználását rendkívül pontos monitoring-rendszerben
ellenőrizte a kiíró szervezet. A pályázati célokat eredményesen, pontosan, időszerűen
megvalósítottuk, pénzügyi beszámolónkat a kiíró elfogadta, azt ellenőrizte és lezárta. Részvételünk
komoly és meggyőző eredménye: tudunk elkötelezetten, csapatban dolgozni, megbízható és komoly
partnerek vagyunk pénzügyi területen éppúgy, mint a mindennapi munka és szervezés területén. E
projekt részei a www.okocsoda.hu weboldalon találhatóak.
Összefoglalás:
2013. évben is sikerült a rendelkezésünkre álló forrásokból olyan gyönyörű pillanatokat teremteni,
amelyekre büszkék lehetünk, és büszkék lehetnek mindazok, akik e céljaink valóra váltását
személyesen, vagy anyagi közreműködésükkel támogatták.
A legkomolyabb kreativitás, a legszakszerűbb előkészítés, fáradozás is csak akkor tud eredményes
hatékonyságot felmutatni, ha legalább minimális anyagi háttér áll rendelkezésre. Ragaszkodunk
ahhoz az alapelvünkhöz, hogy a programok nem lehetnek azonosak egyszerű gyerekfelügyelettel,
nem csak az a cél, hogy a szülők mentesítve legyenek – legalább átmenetileg – a rájuk nehezedő
mindennapi teher alól, (bár ez is nagyon lényeges) hanem az, hogy élményeket, személyiségformáló tapasztalatokat tudjunk átadni a gyerekeknek és a segítő önkénteseknek. Erre 2013.-ban is
lehetőségünk adódott.
Budapest, 2014. április 30.

Dr. Szolnoki János
a Kuratórium elnöke
Záradék
E közhasznúsági jelentést a Csodák Csodája Alapítvány Kuratóriuma a 2014. május 10. napján
tartott ülésén elfogadta.

