HENDIKEP ALAPÍTVÁNY
20I 6. évi közhasznúsági beszámolój a

199l-őta, az iskolában dolgozók áItaI összegyújtött induló tőkével kezdődően immaron 26. éve
működik

a

Hendikep Alapítvriny, mely akkor, a Diószeghy Sámuel u-i iskola és bentlakásos intézmény

középsúlyosan értelmi fogyatékos és más társuló fogyatékkal éló, hátrányos helyzetű iskoláskoru
gyermekei létfeltételeinek javítása érdekébenj ött létre.

Társadalmi munkában dolgozunk azért,hogy az alapíNány adta lehetőségekkel é|ve az iskolánkban
élő, tanuló diákjainkat segítstik.

Fő tevékenységünk - ami jelentős munkát és időbeni lekötöttséget jelent, - kezdettől fogva olyan
támogatók, olyan lehetőségek megtalálása, akik anyagí, tárgyi, vagy egyéb juttatást tudnak nyújtani,
hogy az összejött

pénzből, dologi javakból, stb. az iskola diakjainak segítséget tudjrrnk nyújtani.

Bevételeinkról:

-Az adők l%-aibőI a20I6. évben 749.000 Ft folyt be.Ez a forrás évek óta rendszeres anyagi bevételt
j el

ent é s

ho

zzáj áruI az alapitv ány p énzb eli lehetó

sé

geinek bővítéséhez.

-A 2016-os évben 1.120.000 Ft-ot nyerttink a Nemzeti Együttrnűködési Alap (NEA) működési
szakmai pályénatán Fontos megjegyezni, hogy a

nagyon fontos, hogy

az

NEA

és

páIyazatok utófinanszírozottá váltak, így

alapítvány számláján mindig legyen

a

pélyénati pénzek (+ önerő)

ftnanszirozáséhozszükséges összeg. Eztél.ről éwe sikerül teljesíteni.Így.páIyazati összeg a2Ot6os kiadás után csak 20l7-ben fog számlánkra kerülni.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy

iskola növendékeinek különböző

-A

jó lenne, ha több olyan pályazati kiírás jelenne meg, amellyel az

programjat| azok feltételeinek bővítésétlehetne segíteni.

2016-os év folyamán két diákunk családja nyujtott egyszeri, pénzbeli támogatást, egyszerl

támogatást nyújtot az

EGIS Gyógyszergyá§, aP&S Dental, és az Interpower Kft.

Kiadásainkról:

Az elmúlt évek során támogatóink juttatásai

tették lehetővé, hogy a 2000-ben vásarolt inarcsi nyaraló

színvonalát olyan szintre hozhassuk, hogy diakjaink nyolc fiős turnusokban legalább egy-egy hetet
itt tölthessenek.
a hetek

A nyaraltatásukat két felnőtt felügyeli, akik minden erejtikkel azon vannak, hogy ezek

családias légkörben,jó hangulatban teljenek el. A nyaraló fenntartása alapítványi feladat. Ezen

kívÜl a nehezebb sorsú családok gyermekinek itt töltött idejét is támogatjuk
anyagilag, mint ahogy más
nyaralások költségeit is átvállatjuk ,ha arraszükség van.
MŰkÖdésiink Óta több komolyabb és látványosabb beruhénástismegvalósítottunk.

'

a2010, évben ilYen volt P|.az iskola udvara egy részénektérburkolattal
valő bodtásához való,

PálYazati PénzbŐI tÖrténő hozzájarulás, ami nemcsak esztótikailag javította helyzettinket, hanem
sok
rendezvénY helYszínének is kulturáltabb teret biztosít. A sikeres
kezdemónyezés, az első m2_ek
lerakása után - ma már az iskola gazdálkodási szervének köttségeként _
egyre nő a térkőburkolattal
fedett terület.
- MŰkÖdéstink elején csináltattunk egy
-

kis sportpályát az iskola udvatán (azőtaelköltöztünk

onnan)

kialakítottunk egy klubszobát,

- téliesítetttink egY kis fahazataz iskola udvarán,(szintén
a régi iskolrához köthető beruházások)
- vásiároltunk egy vágóberendezést,

- s nem utolsó sorban megvásiároltuk a Budapesttől 30 km-re
találhatő Inárcson egy hatalmas telket
egY kis fahazzal, A nYaraló állagának megvédése, karbantartása,
folyamatos fejlesztése rendszeres
feladatot jelent.

E^ az elmúlt években - kibővítettiik, korszerűsítetttik,
- új tároló helységet építetttink,

- szigeteltetttik és kifestettrik,
- a szobékatlambéiaztattt:k,lamináltparkett
- a tönkremenő

bútorzatot, eszközöket

kerüIt a régi linóleum helyóre

javítgatjuk, cseréljük

- 2al3,ban nagyobb beruházásaként 1.600.000 Ft-ból (NEA pályazat)komoly
játszóteret éPÍttetttink, ahol - reményeink
szerint - időtáltó, strapabíró játékok kertiltek telepítésre, a
fejlesáő iskolai dirákjaink igényeit is kielégítve,
-További kiadásokat jelent iskolánk díszítése,a folyosók barátságosabbá
tétele, amelyből a gyermekek
pl. rajzaikkal veszik ki a részüket.

-Iskolai rendezvénYekhez zenei,, prőzai, és egyéb kulturális,
programokhoz folyamatosan nffi tunk további segítséget.
Támogatjuk a ktilönböző

ill.

sportrendezvényekhez, iskolai

ünnepségek színesebbé,gazdagabbá, meghittebbé tételét.

A már hagYománnYá vált iskolai rendezvény , a,,Tayaszi Zenetinnep"
amelynek anyagi fedezetét 2016_
ban is legfőképp az alapítvány biáosította.

-Szintén a

NEA , szakmai-

páIyazata segítségévelegy egyedinek számítő módszerrel (az

AAK _

Alternatív, Augmentatív Kommunikáció - gesztusnyelv gesztusjeleire megtanított tenípiás kutyákkal)
tartott kutyaterápiás foglalkozások költségeit is az alapítvény állta.

-Az iskolrinkban folyó kézmúvestevékenységeredményeképpcsodaszép képeslapok, és egyéb tárgyak
látnak naPvilágot, 20l6-ban is így készült most mar hagyomány jelleggel _ komolyabb összeget
felemésztve - falinaptáí, ill. karácsonyi képeslapok a gyermekek rajzaiból.

-Minden évben - így 20l6-ban is- támogatást nffitottunk az iskolai ballagás lebonyolításához.
-TanítvánYaink sajnos nemcsak gyógypedagógiai ellátásra, hanem sok esetben anyagi háttertik miatt

egYéb segítségre is szorulnak, amelyet a sziikség és a lehetőség mérlegelésealapján igyekszünk

megoldani. ÍgY minden évben előfordul, hogy kisebb-nagyobb összegekkel támogatunk egyes
rászoruló családokat (foleg anyaraltatások, ill. győgyászati segédeszközök)
-Nyaraltatási támogatásként közel 130.000 Ft-ot fizetttink ki.

-SPortolÓ diákjaink versenyzését, amikor

kell

útiköltség hozzá$árulással, amikor kell

tagdíjbefizetéssel, vagy akér a száúlás fizetésével támogattuk.

-Az alapítő okirat módosítását végző ügyvéd tisáeletdíja is
-végül rendszeres kiadástjelentenek

Az

a

2016 költségei közé tartozoít.

banki és könyvelési költségek

alaPÍtvénykuratóriuma munkáját elkötelezetten, térítésmentesenvégzi, tevékenységükért

semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesülnek.
AlaPÍtvánYunk prártokat nem támogat, azoktől semmilyen anyagitiámogatást nem fogad el.

Áilami támogatásban nem részesül.
Budapest, 2017 .június 06.
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