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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 
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Az Életjel Alapítvány  Közhasznúsági jelentése a 2020.  esztendőről  

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

 

Az Életjel Alapítvány a 2020évben 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  279 eFt állami támogatást kapott, (Szja 1 %-os támogatás) 

melynek egy  része a tárgyévben felhasználásra került. Az  Szja 1 %  bevétele csökkenést 

mutatott  a bázisév adataihoz viszonyítva.  A költségvetési támogatás felhasználását 2. sz. 

mellékletünk tartalmazza. 

 

 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

Alapítványunk  közhasznú eredménye 3770 eFt,  mely annak köszönhető, hogy jelentősen 

nőtt a pályázatokból és adományokból történő bevétel mennyisége.  A tárgyévi amortizáció 

összege  1412 eFt volt, a 2019. évi beszerzések következtében. A  közhasznú tevékenység 

bevétele 9500 eFt, ráfordítása  5730 eFt.   Alapítványunk mindig arra törekedett, hogy az 

adott évben kapott bevételeket közhasznú céljainak elérése hasznosítsa, de a pandémia 

következtében 2020 évben nagyobb összegű tartalék keletkezett.  

 

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 400 eFt  pályázati támogatást kapott  a XVIII. kerületi 

Önkormányzattól, és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítványtól.  A 

bevételt  a „jeles napok” keretében foglalkozási anyagok beszerzésére,  valamint innováció 

fejlesztésére fordítottuk.  

A támogatások részletes bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Alapítványunk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tart fenn egyéb 

szervezetekkel, intézményekkel. A biztonságos működtetéshez, célkitűzéseink 

megvalósításához ez évben is a legnagyobb segítséget a hosszú évek óta  kiemelt támogatást 

nyújtó cégek biztosították  (HungaroControl Zrt, DSB Charity).  

Az egyéb szervezetek által meghirdetett pályázati kiírásokhoz csatlakozva, a Magyar 

Energetikai Közmű, és a Sulizsák Kft támogatta szervezetünket. A kapott adományok egy 

részét IKT eszközök beszerzésére (Interaktív táblák, számítástechnikai eszközök), udvari 

szaletli felszerelésére fordítottuk. A tantermi oktatásban résztvevő diákok egészségének 

védelme érdekében valamennyi tanteremben légtisztító berendezés felszerelésére került 

sor.  A pandémia következtében a kirándulások, táborozások, erdei iskolai programok, 

iskolanapok lebonyolítására tervezett forrásokat 2021. évben kívánjuk hasznosítani.       

 ( 5.sz.melléklet ) 

 

 

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 Budapest 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, melyeknek egy része a pandémia következtében elmaradt Az első negyedévben 

sikeresen működött a Szülőklub, mely nagy segítséget nyújtott a fogyatékkal élő gyermeket 

nevelő családok számára.  

 

A tárgyévben elmaradt a színház-és múzeumlátogatások szervezése, mivel a diákok jelentős 

része több hónapon keresztül on-line oktatáson vett részt.   

Tervbe vettük az intézmény tanulói számára az erdei iskolai  és a nyári táboroztatást is, melyet 

fenti okok következtében 2021-ben szeretnénk megvalósítani.  

 

Adományozásból szervezetünk  a gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet által működtetett üdülő 

rendszeres igénybe vételére kapott lehetőséget. A rendelkezésre álló férőhelyet egy-egy 

csoport üdültetésére, illetve hátrányos helyzetű családok nyaralására kívánjuk a jövőben 

haszosítani. 

 

7.2. Beruházások 

 

2020. évben az alapítvány gazdálkodásában ez évben is  meghatározó volt a 

HungaroControl  Zrt. támogatása. Tovább gyarapítottuk az oktatáshoz, fejlesztéshez 

szükséges eszközök körét. A pandémia következtében a beruházásra szánt források 

jelentős részét légtisztító berendezések beszerzésére fordítottuk, hogy a tantermi 

oktatásban résztvevő diákok számára biztosítsuk egészségük megvédését. 

A  DSB Charity támogatásából 2020. évben  a központi iskolaépület játszóudvarán udvari 

szaletli felszerelésére került sor. Ezen kívül további projektorok beszerzésével újabb két 



tanteremben került korszerű informatikai eszköz beüzemelésére, az oktatás 

hatékonyságának növelése érdekében    

  

 

7.3. Tajó tanya 

 

Alapítványunk 2007. június hónapban megvásárolta a Tajó tanyán lévő volt 

iskolaépületből kialakított táborhelyet, melynek állagmegóvásáról 2020. évben is 

megfelelően gondoskodtunk. Az ehhez szükséges fedezetet  a HungaroControl Zrt és a 

DSB Charity támogatásából biztosítottuk (táborhely elektromos hálózatának teljes 

cseréje) 

 

 

7.4. Pályázatok 

 

A XVIII. ker. Önkormányzat által meghirdetett pályázatokhoz 2020.  évben is csatlakoztunk. 

A Civil alap,   valamint a XVIII. Kerületi Önkormányzat Közoktatásért Közalapítvány 

támogatásával 400 eFt-ot fordítottunk játszóház dologi költségeinek finanszírozására, 

innováció fejlesztésére.    A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KFT által 

meghirdetett szülőklub pályázaton szervezetünk sikeresen részt vett. A járvány miatt 

azonban a foglalkozások megtartására nem kerülhetett sor, így  a kapott támogatás 

visszafizetésre került. 

 

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 20 éve rendszeresen részt 

vesznek diákjaink, részükre a felkészüléshez,  sporteszközök beszerzéséhez, sportösztöndíj 

biztosításához nyújtunk támogatást.   A 2020. évben kialakult világjárvány következtében 

elhalasztották a téli olimpia szervezését, és a felkészítő táboroztatás, edzés biztosítása is 

nehézséget okozott. Bízunk benne, hogy a következő világjátékokon diákjaink felkészülten 

részt tudnak venni, és a korábbi évekhez hasonlóan érmekkel gazdagodva térnek vissza. A 

sportolók felkészítését szervezetünk 2021. évben is kiemelten támogatja. 



 

Az intézmény kézműves mesterségekben jeleskedő fiataljai   nagy sikerrel vesznek részt 

minden évben   a kerületi Művészeti Fesztiválokon, kézzel szőtt textíliák, kerámiák és egyéb 

dísztárgyak készítésével. Felkészítésükhöz, foglalkozási anyagok beszerzéséhez 

szervezetünk nyújt támogatást. 

 

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.  

 

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. Az intézmény 

szakiskolai tanulói által készített kézműves alkotásokból évente két alkalommal 

rendezünk jótékonysági vásárt a HungaroControl Zrt. kollektívájának, mely a pandémia 

következtében a tárgyévben elmaradt. 

Szintén kiemelt támogatónk a DSB Charity szervezete. Hosszú évek óta segítik 

alapítványunkat, támogatásukkal  folyamatosan gyarapítani tudjuk eszközparkunkat, és 

nyaraltatni tudjuk diákjainkat.   

Megköszönjük valamennyi támogatónk önzetlen közreműködését, segítségét.  

Bízunk abban, hogy a jövőben is figyelemmel kísérik és támogatják munkánkat. 

 

Budapest, 2020.05.31. 

 

Záradék: E közhasznúsági  jelentést az Életjel Alapítvány kuratóriuma 2021.05.04-i  ülésén 

elfogadta 



                                                                
                                         Életjel Alapítvány kuratóriuma 


