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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A 2013. ÉVRŐL

Budapest, 2014. április 29.

A Kisközösség Alapítvány (1031 Budapest, Emőd utca 12.), mint közhasznú szervezet a 2011.
évi CLXXV. Törvény 30.§ előírása szerint 2013. évről az alábbi jelentését teszi közzé:
.

1. Eredménykimutatás
Bevételek
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel (Szja
1%)
Tagdíjak
Egyéb bevételek (bankbetét kamat)
Vállalkozási tevékenység
Összesen:

17 313 000
300 000
339 000
0
28 000
17 980 000

Kiadások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások (isk. alapítványok)
Összesen:

7 818 000
2 558 000
1 028 000
6 527 000
0
0
17 931 000

Követelések
Kötelezettségek

0
250 000

2. Költségvetési támogatások felhasználása
Kisközösség Alapítvány 2012. év folyamán központi költségvetési szervektől az alábbiakban
felsorolt támogatásokat kapta:
Magyar Államkincstár Pestmegyei Területi Igazgatóságtól: 5 291 000 Ft
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3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- A gyermekek étkeztetési költségei
- Pedagógusok szakmai továbbképzése
- Az óvoda általános működési költségei
- Az alapítvány és az óvoda dologi kiadásai
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk 2012-ben nem részesült cél szerinti juttatásban.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól, illetve ezek
szerveitől kapott támogatás:
Alapítványunk 2013-ban 300 000.- Ft vissza nem térítendő, működési kiadásokra nyert
pályázati támogatásban részesült (pályázati azonosító: NEA-UN-13-M-0004).
6. Az alapítvány főbb tárgyi beruházásai
Felújítási munkák (saját vízmérő kialakítása):
Műszaki-informatikai eszközök:
Kerti trambulin:

170 000 Ft
190 000 Ft
72 000 Ft

7. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A kiemelten közhasznú szervezet tisztségviselői nem részesültek anyagi, pénzügyi
juttatásban.
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése
A KISKÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY ÓVODÁJÁBAN a 2013-ban is folytattuk munkánkat a
megkezdett szellemben.
Óvodánk a gyermekek gondozásán, fejlesztésén kívül a keresztény világnézeti nevelés
közvetítésével, az egészséges életmódra nevelés területén speciális tevékenységek, foglalkozások
megteremtésével teret biztosított a gyermekek mindenre kiterjedő gyarapodására.
A hagyományokhoz kapcsolódóan SZÁMOS PROGRAMOT SZERVEZTÜNK a gyermekeknek.
Ilyenek voltak a szüreti mulatság, az Állatok, Fák, a Föld és Madarak Világnapja, adventi
gyertyagyújtás, betlehemes játék, Luca napi búzavetés, Húsvétozás locsolkodással, hálaadás,
születésnapi ünnepségek. Megünnepeljük az Állatok Világnapját, Halottak Napján töklámpást
faragunk, a Mikulást, a Karácsonyt, a farsangot, Március 15-ét, Anyák napját, valamint ebben évben is
nagyszabású évzáró műsort adtunk elő.
Rendszeresen szerveztünk KIRÁNDULÁSOKAT különböző állatkertekbe, botanikus kertekbe,
ahol a gyermekek az állat- és növényvilággal ismerkedhetnek, valamint hazánk különböző tájaira (pl.
Visegrádra, Szentendrére stb.).
Ha szükséges volt, akár 24 órás felügyeletet is vállaltunk, ezzel sokszor igen nagy terhet
tudunk levenni a családok válláról.
Nyaranta megszervezzük COUNTRY LIFE elnevezésű táborunkat, ahol a gyermekek a város
zajától és a fogyasztói társadalom kellékeitől távol ismerkedhetnek a természet szépségeivel – ez
2013-ban is így volt. Az egészséges életmód, a természet szeretetének és a testedzés fontosságának
hangsúlyozása végett az először megszervezett, óriási sikert hozott vitorlástábort 2014-ben is
szeretnénk elindítani.
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Az igények szerint igyekeztünk kialakítani rendszeres szolgáltatásainkat, mint például a heti
úszás, néptánc, téli síelés és korcsolyázás, angol nyelv, logopédiai foglalkozás stb.
Új szolgáltatásként bevezettük a tartásjavító gyógytorna foglalkozásokat, amelyet szakképzett
gyógytornász tart heti rendszerességgel. Szeretnénk 2014-ben tovább bővíteni a mindenki által
elérhető, testi-lelki egészséget célzó tevékenységeket, többek között a terápiás kutyák látogatásának
megszervezését vagy a gyermekjóga foglalkozások beépítését a programunkba.
Számunkra 2013-ban is az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek úgy hagyják el
intézményünket, hogy megállják a helyüket az iskolában, tudjanak alkalmazkodni a környezetükhöz,
és hogy alapvetően szellemileg, lelkileg és fizikailag ép és boldog gyermekek legyenek. Ennek
érdekében szeretnénk a továbbiakban is egészséges környezetet, változatos képességfejlesztő és
ismeretterjesztő foglalkozásokat biztosítani számukra.
Oktatási intézmény közhasznú fenntartójaként szabályoztuk folyamatainkat, áttekinthetően és
nyilvánosan szervezzük működésünket. A vezetés önállóan és eredményesen működik.

P.h.

Barabás Hunorné
kuratóriumi elnök
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