Csodák Csodája Alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2008-as évről
1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány pénzügyi vonzattal járó tevékenységet nem
folytatott,
jövedelme, bevétele, kiadása nem volt. Programjait
eseményeit a részvevők
illetve
önkéntesek
saját
önerőből
finanszírozták.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgy évben a szervezet állami támogatást nem kapott, ilyen
jellegű pályázatot nem nyújtott be.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az
Alapítvány
vagyonnal
nem
rendelkezik,
követelése nincs.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Ilyen jellegű juttatást szervezetünk
módon nem történtek kifizetések.

nem

tartozása,

nyújtott,

így

e

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
8. A tavalyi évi tapasztalatokra építve a 2008-as évben nagy
lendülettel vágtunk bele az egyre rétegesebbé váló munkába. A
kiscsoportos munka lett a főbb vonal, melyen tágítottuk
tevékenységeink körét. Egy-egy kiscsoport 8-12 fővel működik
korosztályokra bontva van felnőtt, házas, szülő, ifjú,
gyermek. A főbb témáink a kerekasztal beszélgetések során
egyre élénkebbek, egyre kreatívabbak, és egyre őszintébb.
Mivel tevékenységünk „szájhagyomány” útján terjedt, tagjaink
már nem csak a közeli környezetből, hanem magunk mögött
tudunk vidékről bejáró családokat is. Családokat, mert úgy
láttuk, hogy a szülőket is érdekli a gyermekeik között folyó
munka, mind az épek, mind a sérültek részéről, sőt olyan
szülők is jelentkeztek, akik maguk mozgáskorlátozottak, de
gyermekeik épek, és ők is csatlakoztak a szülői kiscsoportba.
Általuk sok tapasztalat megosztással sokkal több szemponttal
lettünk gazdagabbak, mint nélkülük.
Az előző évben tartott rendezvények, programok szinte teljes
körben
megismétlődtek,
tekintettel
arra,
hogy
minden
helyszínről ismételt felkéréseket kaptunk.

7/1. Sérült, hátrányos helyzetű
programokon való integrálása:

gyermekek,

fiatalok

szabadidős

A kiscsoportos beszélgetések korosztályra bontva más-más témákban
indultak:
önismeret, párválasztás, gyermeknevelés. Egyegy
alkalomra
meg
tudtunk
hívni
az
ismerőseink
köréből
szakembereket, pszichológusokat, lelkigondozókat. Későbbiekben az
ő előadásukat kiscsoportos beszélgetésekben dolgoztuk fel.
Az év folyamán beillesztettük a programunkba az ünnepkörökkel
kapcsolatos összejöveteleket. Nagy sikere volt a farsangi bálnak,
melyet
néptáncházas
jelleggel
szerveztük
játékokkal,
vetélkedőkkel, tombolával és tánccal.
7/2. Zenei, irodalmi, színművészeti programokkal való fejlesztés
Kórusunk folyamatos próbái mellett felállítottunk egy színjátszó
kört is. Mivel ismét felkérte kis csoportunkat a Vöröskereszt
helyi szervezete egy kis előadásra, felfedeztük az irodalom által
kiaknázható lehetőségeket is. A helyi plébánia idősek napjára is
készültünk
irodalmi
esttel,
majd
karácsonyra
feldolgoztuk
felnőttekkel, gyermekekkel Jókai: Melyiket a kilenc közül c.
darabját, és azt adtuk elő a kerületi sztómás betegek karácsonyi
ünnepségén. Ezek a próbák, az előadások nagyban összekovácsolják a
fiatalokat, sikerélményekkel töltődnek fel, sokkal bátrabbak és
kiegyensúlyozottabbakká válnak egyéb területén is az életnek, a
kommunikációban.
Karácsonyi
kézműveskedést
és
húsvétkor
közös
tojásfestést
tartottunk,
hagyományőrző
játékokkal,
fiúknak
locsolóvers
tanulással.
7/3. Természetjárás, egészséges életmódra való nevelés
Ez a terület a legnehezebben megoldható feladat, hiszen sok
esetben
fizikai
erőfeszítéseket
kíván,
hogy
mozgássérült
tagjainkat friss levegőre, természetjárásra tudjuk segíteni.
Felkerestünk
olyan
helyszíneket,
amelyek
viszonylag
akadálymentesítettek.
Nagy
segítség
ezekben
az
arborétumok,
kastélyparkok, ahol még sok esetben kerekesszékkel is lehet
közlekedni.
Egy barlangász konduktor elvállalta csoportjainkat barlangtúra
vezetésében. Nagy élmény volt látni a kis mozgássérülteket kúszva,
mászva,
erőlködve
kipirosodottan
az
élménytől.
Reméljük
felejthetetlen emlékeik között szerepel ez a kaland!
A fent említett programokon visszatekintve egyre erősebb a
meggyőződés, hogy nagy szükség van a mozgáskorlátozottak, a
gyengén látók, vakok, siketek és épek szabadidős integrációjára.
Látjuk, mekkora élmény, mekkora lendítő erő, ha kiszakítjuk őket
egy kicsit a megszokott, egysíkú életterükből, ha programokat,
néha önmagukat legyőző kihívásokat várunk el tőlük, melyben
felismerik határaikat, és kisebbé válik „képtelenségük”. Amikor
kinyílik a világ, amikor legyőzetnek akadályok, mindenki sikert él

meg. Az ép, mert elérte a célt, segített és örömet szerzett, a
sérült, mert olyan lehetőséget kapott, melyet nem mert álmodni, és
olyan élményeknek lehetett része, melyet segítséggel, szeretettel
szerezhetett meg.
Az idei évben Sárospatakon táboroztattunk, ahol az a megrendítő
élmény ért bennünket, hogy a házigazdánk egy baleset folytán
kerekesszékbe kényszerült lelkipásztor, aki ilyen állapotból
felépített egy vendégházat, parkosított, gyermeket nevel, intézi a
város civil ügyeit… Nekünk ezt tapasztalni és látni nagy erőt
adott. A gyermekek és fiatalokra sem volt kisebb hatással
beszámolóival, tanúságtevésével és lendületes, aktív jellemével.
További célunk tehát minél több önkéntes, minél több sérült
összehozása, és minél több akadály leküzdése, minél több győzelem
elérése. Látjuk, hogyan fejlődik mentálisan mindkét oldal, milyen
természetessé válik, ami kezdetben furcsa vagy szokatlan volt,
milyen érték a hála, a köszönöm, a barátság, a segítség. Az ép
fiatalok értékes szabadidős programja is egyre szegényebb. Ezeken
az alkalmakon ők is értékesen töltik az időt, talán ezért is
vesznek részt szívesen a programjainkon.
Budapest, 2009. március 21.
Készítette Dr Szolnoki Jánosné
Dr. Kocsis Andrea
a Kuratórium elnöke helyett
Dr Szolnoki János meghatalmazott
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