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„Gyermek adatott nekünk” Alapítvány
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
Az alapítvány adószáma: 18855166-1-17
Az alapítvány nyilvántartási száma: 7/1997.
Az alapítványt a Tolna Megyei Bíróság Pk.60.165/1996/7. számú végzésével
vette nyilvántartásba.
Az alapítvány az 1997. évi CLVI.:

TV.26.§ c.) 4,5,9,14. pontjában említett tevékenységet folytat
A közhasznú jogállás megnevezésének időpontja:
1998. július 03.

Az alapítvány célja: ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, jogi és
nem jogi személyeket a gyerekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének,
tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati
tevékenységeket, kezdeményezéseket.
Az alapítvány célja szerint kiemelten támogatja:
 a gyermekek által szervezett programokat,
 a közösségi életterek (szakkör, sportpálya, játszótér) kialakítását, fenntartását és
fejlesztését,
 a természetvédelmi nevelést szolgáló programokat, tevékenységeket (szakkör,
erdei iskola, témanapok, jeles napok, kiállítások, akciók, versenyek,
ökoturizmus,),
 a tehetséggondozást,
 az iskolai sportéletet (házi versenyek, sportversenyek),
 a kulturális rendezvényeket (hangverseny, műsoros estek, évfordulók),
 az audiovizuális és az oktatástechnikai eszköztár fejlesztését,
 legalább két idegen nyelv tanításának feltételrendszerét (nyelvi labor,
tehetséggondozás, nyelvi táborok támogatása, eszközfejlesztés),
 hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, az ezzel kapcsolatos programokat,
 az intézmény öko-iskolai fejlesztéseit, programjait, rendezvényeit

2014. évi közhasznúsági jelentése
„Gyermek adatott nekünk” Alapítványt 1996-ban jegyezte be a cégbíróság.
Közhasznú szervezetként 1998 óta működik.
Az alapítvány a politikai pártoktól független szervezet.
Alapítói: Szabó Ernő, Balatoni Andrásné, Bodó János szülők (Molnár György Általános
Iskola), Právics József vállalkozó, ÖKONOM Kft (megszűnt).
Az alapítvány 2014. évi tevékenysége:







a 4-5-6. évf. tanulóinak erdei iskoláztatása, öko-programok támogatása
a tehetséges tanulók versenyeztetése és jutalmazása,
hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, felzárkóztatása
eszközök fejlesztése és karbantartása,
iskolai rendezvények szervezése,
hátránykompenzáció.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.

a számviteli beszámolót
a költségvetési támogatás felhasználását
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
a cél szerinti juttatások kimutatását
a költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértékét
6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill.
összegét
7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
1. Számviteli beszámoló:
Az alapítvány 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 5035 ezer forint.
A részletes kimutatást jelentésünk „A” melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú
szervezet eredménykimutatásából.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány 2014-ben központi költségvetési szervtől támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A vagyon felhasználásával kapcsolatos részletes jelentést a közhasznú egyszerűsített beszámoló
mutatja be (melléklet).
4. A cél szerinti juttatások:
Alapítványunk cél szerinti juttatásban sem magánszemélyt, sem gazdálkodót nem részesített. A
pályázatok és támogatók útján befolyt összegeket a programok lebonyolítására és az alapítvány
működésére fordítottuk.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke:

A magánszemélyek 1% adófelajánlása 566.088 Ft (APEH) támogatást eredményezett. Ezt az összeget
az erdei iskolai programok finanszírozására (útiköltségre) fordítottuk 3 évfolyam résztvevői számára.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege:
A kuratórium elnöke és tagjai munkájukat önkéntes alapon végezték, juttatásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
7./ 1. Erdei iskoláztatás
A 4-5-6. évfolyam tanulócsoportjainak 2-3 napos terepi programját támogattuk. A 4-5. évfolyamosok a
Kelet-Mecsekben jártak, a 6. évfolyam tanulói pedig a Balaton-felvidéken. Összesen több mint 190
tanuló vett részt ezeken a programokon.. Az alapítvány a tanulók szállítási költségeit támogatta.
A támogatási összeg 413.256 Ft volt.
7./ 2. Felújítás, fejlesztés
Alapítványi keretből ebben a gazdasági évben felújításra, karbantartásra nem fordítottunk.
7./ 3. Rendezvények támogatása
Az iskolai rendezvények költségeihez 110.214 forinttal járult hozzá az alapítvány. Támogattuk a
diákönkormányzat rendezvényeit, a Mikulás-, és a karácsonyi rendezvényt, a jeles napok programjait,
iskolai műsorainkat.
7./4. Tanulmányi versenyek, szakköri munka támogatása
Az alapítvány vállalta az iskolai versenyek színvonalas megrendezését és jutalmazását, a legjobbak
versenyeztetését (nevezési díj) és év végi jutalmazását, elismerését (vándorserlegek, könyvjutalom).
A megyei, regionális, ill. országos versenyek esetén pedig az útiköltség valamint a nevezési díj egy
részét is az alapítvány fizette. Támogattuk a tehetséggondozó szakkörök munkáját, segítettük a
hátrányos tanulók felzárkóztatását elősegítő pedagógiai kezdeményezéseket. A felhasznált összeg:
812.659 Ft.
Kiemelkedően szerepeltek tanítványaink magyar, ének és fizika tantárgyakból.
7./5. Hátránykompenzáció
Alapítványunk 27.502 Ft támogatást nyújtott a hátrányos helyzetű gyerekek részére kirándulási
költségek támogatására.

Hírlevél:
Tervezett vagy befejezett programjainkról rendszeresen küldünk tájékoztatót, felhívást a médiának.
Rendezvényeink, programjaink képes beszámolók formájában az iskola honlapján, ill. a helyi
információs oldalakon megtekinthetők.

