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Életjel Alapítvány 2017. évi
beszámoló, és közhasznúsági jelentés

I. Szervezet alapadatai:

Név:

Életjel Alapítvány

Adószám:

18230745-1-43

Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók
10103881-55275644-00000004
Tel:

2908919 0620 2751508

Fax:

2908919

E-mail:

csik.mara27@gmail.com

Honlap:

www.eleltjelalapitvany.hu

Az Életjel Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2017. esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Életjel Alapítvány a 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze.
A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, az
eredménykimutatásból

valamint az egyszerűsített beszámolóból és közhasznúsági

mellékletekből.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben az Életjel Alapítvány

4954 eFt állami támogatást kapott, (EMET pályázati

támogatás, önkormányzat által kiírt pályázati támogatás, Szja 1 %-os támogatás) melyet
részben a tárgyévben felhasznált. Az Szja 1 % bevétele közel megegyezik a bázisév
adataival (606 eFt)

A költségvetési támogatás felhasználását 2. sz. mellékletünk

tartalmazza.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Alapítványunk közhasznú eredménye 8459 eFt, mely annak köszönhető, hogy jelentősen
nőtt a pályázatokból és adományokból történő bevétel mennyisége. A tárgyévi amortizáció
összege 1079 eFt volt, a 2017 évi beszerzések következtében. A közhasznú tevékenység
bevétele 18907 eFt. A jelentős növekedés oka, hogy a HungaroControl Zrt által a 2018 évre
nyújtott támogatást a szervezetünk 2017 évben megkapta. A

közhasznú tevékenység

ráfordítása 10448 eFt. Alapítványunk mindig arra törekedett, hogy az adott évben kapott
bevételeket közhasznú céljainak elérése felhasználja. A vagyon felhasználását részleteiben
jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek
kifizetések

5. ÖNKORMÁNYZATOKTÓL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

Tárgyévben alapítványunk összesen 950 eFt pályázati támogatást kapott a XVIII. kerületi
Önkormányzattól, melynek jelentős részét 2017 évben felhasználtunk. A kapott
támogatásokból a Budapest XVIII. Kerületi SOFI tanulásban és értelmileg akadályozott,
hátrányos helyzetű tanulói számára életmód tábort szerveztünk 2017. június és július
hónapokban. Az egészséges életmód tábort kilencedik alkalommal szerveztük meg és
bonyolítottuk le a szervezet táborhelyén (Kiskunmajsa Tajó tanya). Sor került a már
hagyományos történelmi játszóház rendezvénysorozat megszervezésére, a Kincskereső
kulturális vetélkedő, a „Március 15-i ünnep” színvonalas lebonyolítására és ez évben is
lehetőséget kaptak a diákok múzeumok megtekintésére. A „Zöld bölcsőde, Zöld óvoda”, az
„Ünnepek” valamint a „Haladjunk a korral”pályázati támogatások felhasználására 2019
évben kerül sor.
A támogatások részletes bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) támogatásával
1997 e Ft támogatást nyert alapítványunk, melynek keretében helyi és regionális
sportrendezvények lebonyolítását, sporteszközök beszerzését biztosítottuk. A kapott
támogatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Alapítványunk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tart fenn egyéb
szervezetekkel,

intézményekkel.

A

kiegyensúlyozott

gazdálkodáshoz,

célkitűzéseink

megvalósításához a legnagyobb segítséget kiemelt támogatóink biztosítják (HungaroControl
Zrt, DSA Charity). A tárgyévben kapott támogatásokat a 6.sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Alapítványunk a vezető tisztségviselőknek ez évben sem nyújtott semmiféle juttatást, vagy
támogatást.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport, táborozás:

Az Életjel Alapítvány

a tárgyévben is a XVIII. Kerületi SOFI tanulásban és értelmileg

akadályozott gyermekeinek megsegítését tűzte ki fő célul. Fontos feladatunk volt a főként
hátrányos helyzetű fiatalok számára színvonalas, tartalmas szabadidős programokat szervezni,
működtetni. 2017. évben a hagyományos rendezvények közül ismét megszerveztük a
történelmi játszóház rendezvénysorozatot, és a

„Kincskereső” c. kulturális vetélkedőt. A

szorgalmi idő alatt folyamatosan működtettük a Szülőklubot, mely nagy segítséget nyújtott a
fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára.

Színház-és múzeumlátogatások, állatkerti látogatások igénybe vételére alapítványunk ez évben
is több alkalommal biztosított lehetőséget.
A prevenció, egészségmegőrzés érdekében kilencedik alkalommal került megrendezésre az
egészséges életmód tábor, melyen az intézmény hátrányos helyzetű diákjai vettek részt
szervezetünk táborhelyén. A prevenciós foglalkozások mellett a környék nevezetességeinek
megismerése, kirándulások, strandolások, kézműves foglalkozások színesítették a hat napos
programot. Ezen kívül környezetvédelmi és kézműves táborok is biztosították az intézmény
diákjainak a kikapcsolódást. A nyár eleji és a nyári táboroztatások megszervezése és
lebonyolítása különösen fontos feladata alapítványunknak, tekintettel arra, hogy a szülők kevés
anyagi hozzájárulást tudnak a nyaraltatásokhoz biztosítani. A szorgalmi idő alatt és a nyári
időszakban több helyszínen nyaraltak a diákok, melyen főként a hátrányos helyzetű, tanulásban
és értelmileg akadályozott, autista gyermekek vettek részt.

Az Életjel Alapítvány a táborhely biztosításával,

utazási és étkezési költségek fedezésével

valamint jelentős szervező munkával járult hozzá a hátrányos helyzetű gyermekek
táborozásához, melyhez a forrást főként a DSB Charity és a HungaroControl Zrt támogatása
biztosította.

7.2. Beruházások

2017. évben az alapítvány gazdálkodásában ez évben is

meghatározó volt a

HungaroControl Zrt. támogatása. A tárgyévi HungaroControl Zrt. báli támogatásából az
óvodai öltöző teljes korszerűsítését biztosítottuk

A tárgyi eszközök köre jelentősen

bővült, sor került két Interaktív tábla és számos informatikai eszköz beszerzésére.

A

DSB Charity támogatásából kialakított medencét Kiskunmajsa Tajó tanyán nagy örömmel
vették birtokba a nyaraló diákok.

A

HungaroControl Zrt jó minőségű, használható számítógépek adományozásával járult

hozzá az intézmény eszközparkjának gyarapításához. A Soroksári IKEA pedig asztalokat,
székeket, polcokat adományozott, mellyel az intézmény tantermeit, és az ebédlőt
bútoroztuk be.
A SOFI-Liget iskolaépület udvarán pillepalackból sor került udvari homokozó (bogár –
homokozó) és egy csiga-mászó kiépítésére. Az iskola diákjai örömmel vettek részt a
munkálatokban, miközben megtapasztalhatták, hogy hulladék újrahasznosításából
gyönyörű alkotások születhetnek.

7.3. Tajó tanya

Alapítványunk 2007. június hónapban megvásárolta a Tajó tanyán lévő volt
iskolaépületből kialakított táborhelyet, melynek állagmegóvásáról 2017. évben is
megfelelően gondoskodtunk. Az ehhez szükséges fedezetet a DSB Charity valamint a
HungaroControl Zrt. támogatásából finanszíroztuk. Az udvaron lévő kerti pavilont
valamint a hálók és a folyosó nyílászáróit

szúnyoghálóval borítottuk, ezáltal még

kedvezőbb körülmények között nyaraltathattuk a diákokat.

7.4. Pályázatok

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázatokból alapítványunk
három alkalommal nyert

2017-ben támogatást, (358 eFt, 200 eFt, 600 eFt) és a

tárgyévben került sor egy, a 2016-ban elnyert pályázati forrás átutalására is. A források
felhasználásával komplex környezetvédő programot valósítottunk meg,

valamint

biztosítottuk szervezetünk működési költségeinek fedezését.

- A XVIII. ker. Önkormányzat által meghirdetett pályázatokhoz 2017.

évben is

csatlakoztunk. A Civil alap, a Népjóléti Bizottság, a Közművelődési és Sport Közalapítvány,
valamint a XVIII. Kerületi Önkormányzat Közoktatásért Közalapítvány támogatásával 950
eFt-ot fordítottunk az Egészséges életmód tábor költségeinek fedezésére, játszóház dologi
költségeinek finanszírozására, kulturális vetélkedő szervezésére, múzeumlátogatásra, és
nemzeti ünnepek megünneplésére.

-

Az

elnyert

pályázatok

kiemelt

részét

képezte

a

Fogyatékos

Személyek

Esélyegyenlőségéért Nonprofit KFT pályázati támogatása (1997 eFt) melynek segítségével
a tehetséges diákok számára szerveztünk sportrendezvényt, ezen kívül a támogatásból
fedeztük a téli időszakban a korcsolyázás, illetve a szorgalmi időszakban az úszás oktatás
utazási költségeit. A pályázati támogatásból számos sporteszköz és sportruházat
beszerzésére is sor került, mindez jelentősen hozzájárult az intézmény olimpikonjainak a
felkészítéséhez a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra (Abu Dhabi 2019.03.hó)

- A tehetséggondozás jelentős részét képezi szervezetünk tevékenységének. Nagy gondot
fordítunk a sportolók, valamint a kézműves foglalkozásokon jeleskedő diákok
támogatására. A Speciális Olimpia Nyári-Téli Világjátékán 17 éve rendszeresen részt
vesznek diákjaink, részükre a részvételi díjat, felkészülés költségeit, eszközök beszerzését
szervezetünk

biztosítja.

A

Grazban

lebonyolított

Téli Világjátékon

(2017.03.hó)

alapítványunk 7 olimpikonja vett részt, nagy sikerrel (5 arany, 1 ezüst, 3 bronzérem, 1
negyedik és 1 ötödik helyezés).

7.5. Együttműködés más szervezetekkel, cégekkel, intézményekkel

Alapítványunk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tart fenn
egyéb szervezetekkel, intézményekkel. A Lions Klub Pestszentlőrinc Egyesülettel számos
rendezvényünk bonyolódott le (Húsvéti játszóház, Télapó ünnepség, városnézés,
múzeumlátogatás stb.), melyen az intézmény tanulóin kívül részt vettek a kerületben
működő Gyöngyvirág Gyermekotthon növendékei is. Az egyesület rendszeresen
hozzájárul a Speciális Olimpia Nyári-Téli Világjátékokon résztvevő diákok felkészítéséhez,
utaztatásához.

Kiemelt támogatóink között tartjuk számon a HungaroControl Zrt. kollektíváját, melynek
közreműködésével minden évben jelentős fejlesztést tudunk az alapítvány számára
végrehajtani. A cég nagymértékben hozzájárul a Budapest XVIII. Kerületi SOFI-ban tanuló,
tanulásban-értelmileg akadályozott diákok helyzetének javításához. A tárgyévben nyújtott
támogatás az alapítvány folyamatos működtetéséhez biztosította a feltételeket, (a
szorgalmi idő alatti rendezvények, programok, kirándulások, táboroztatások szervezése,
lebonyolítása, foglalkozási anyagok beszerzése, sportösztöndíj biztosítása, a speciális
olimpián résztvevő tanulók megsegítése, nem utolsó sorban az alapítvány működési
költségeihez hozzájárulás)
Az intézmény szakiskolai tanulói által készített kézműves alkotásokból évente két
alkalommal rendezünk jótékonysági vásárt a HungaroControl Zrt. kollektívájának. 2017ben ismét karácsonyi műsorral kedveskedtek tanulóink a cég dolgozóinak.

Szintén kiemelt támogatónk a DSB Charity szervezete. Hosszú évek óta segítik
alapítványunkat, támogatásukkal folyamatosan gyarapítani tudjuk eszközparkunkat, és
nyaraltatni tudjuk diákjainkat.
A DSB Charity által hagyományosan megrendezett jótékonysági vásáron (Diplomata
vásár Hotel Interkontinental) ez évben is részt vettek diákjaink, alapítványunk
közreműködésével.

Az intézmény külső és belső környezetének megszépítéséhez ez évben is jelentős
mértékben járult hozzá több cég önkéntes csapata. 2017-ben az Auchan dolgozói,

valamint a Soroksári IKEA munkatársai vállaltak jelentős részt az iskolában szervezett
önkéntes akciókban. Közreműködésükkel sor került az intézmény kerítésének festésére,
fűszerkert megszépítésére, tisztasági festésre és padok mázolására, valamint a pillepalack
homokozó kialakítására.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete színházi belépőkkel,
karácsonyi ajándékosztással segítette az iskolánkban tanuló diákokat.

Valamennyi támogatónk önzetlen közreműködését, segítségét megköszönjük. Bízunk
abban, hogy a jövőben is figyelemmel kísérik és segítik munkánkat.

Budapest, 2018.05.17

Záradék: E közhasznúsági jelentést az Életjel Alapítvány kuratóriuma 2017. május 21-i
ülésén elfogadta

Életjel Alapítvány kuratóriuma

