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Közhasznúsági jelentése
a 2009‐es esztendőről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány a 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 108.662 ezer Ft, a saját
tőke 72.608 ezer Ft. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény – 7.657 ezer Ft veszteség, amely a közhasznú
tevékenység vesztesége. A tárgyévben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az
egyszerűsített éves beszámoló – amelyről független könyvvizsgálói jelentés készült és hitelesítő
záradékkal látták el – a jelentés 1. sz. melléklete.

2.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Alapítvány 175.620 ezer Ft támogatást kapott. Az állami támogatás összege ebből
174.265 ezer Ft. volt, amit teljes egészében fel is használt a fenntartott intézmények valamint a
rehabilitációs foglalkoztatás kiadásaira.. A kapott támogatás összege magasabb az előző évinél, mivel
a rehabilitációs foglalkoztatás jelentősen bővült 2009‐ben. Az ilyen címen kapott bértámogatás
összesen 29.436 ezer Ft. volt. A két átmeneti lakóotthonra, a nappali ellátó intézményre és az Ecseren
működő lakóotthonra tekintettel 43.323 ezer Ft. normatív támogatást kapott az Alapítvány. A tárgyévi
kapott támogatások egy részét továbbutaltuk az intézményeknek, illetve a tevékenységet ellátó
szervezetnek. A továbbutalt támogatás összesen 133.318 ezer Ft, ezen belül az Addetur Alapítványi
Gimnáziumnak átadott 101.506 ezer Ft. volt. Az egyéb szervezetektől és magánszemélyektől kapott
támogatásokat a megjelölt célokra, továbbá az alapító okirat szerinti tevékenységekre fordítottuk. Az
szja 1%‐os felajánlása 2009‐ben 1.064 ezer Ft, kicsivel kevesebb, mint az előző évi összeg. A kapott
támogatásokat részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Alapítvány saját tőkéje (72.623 ezer Ft) kis mértékben tovább csökkent. Mivel
2009‐ben vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, így az alaptevékenység veszteségét a
tárgyévben semmi sem ellensúlyozta. A kapott támogatásokat minden évben felhasználjuk az adott
célra, így a működésre fordított kiadások egy része a meglévő vagyon terhére valósulhat csak meg. A
foglalkoztatásból eredő bevétel mindössze 916 ezer Ft volt, ami a jelenlegi gazdasági helyzet miatt
nem valószínű, hogy jelentősen növekedne a következő időszakokban. További bevételi forrásokat
kell keresni a további vagyonvesztés megakadályozása, illetve az Alapítvány folyamatos
működésének biztosítása érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben a 2. sz. melléklete mutatja
be.

4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Alapítványunk 2009‐ben 135.140 ezer Ft támogatást nyújtott magánszemélyeknek és szervezeteknek.
Ennek jelentős részét ebben az évben is továbbutalással biztosította a kötött céllal kapott támogatások
átadásának teljesítésével (133.318 ezer Ft.). Saját forrásból és a kötött célú támogatások cél szerinti
felhasználásával további 1.822 ezer Ft‐ot fordítottunk a rehabilitációs foglalkoztatás finanszírozására,
valamint iskolai rendezvény támogatására. A részletes kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

2009‐ben több pályázatunk is sikeresen megvalósult.
Új programként lépett be egy összesen 64 mFt‐os költségvetésű foglalkoztatási pályázat, melynek
segítségével 30 megváltozott munkaképességű és hajléktalan ember jut személyre szabott humán‐
szolgáltatáshoz és munkalehetőséghez Esztergomban és környékén. A pályázatot két másik
szervezettel közösen valósítjuk meg.
Egy a Norvég Alapból nyert pályázat segítségével 2009‐10‐ben a lakórészekben egyedi
akadálymentesítési eszközök beszerzésére, akadálymentesítési átalakításokra nyílik lehetőség 2,8 mFt
értékben
.
A fővárosi önkormányzat speciális segédeszközök megvásárlását támogatta az Alapítvány ügyfelei
számára. A támogatásból scootert és légzéstámogató eszközöket tudtunk vásárolni.
2007 után 2009‐ben is támogatást nyertünk az Európai Bizottságtól az EVS (Európai Önkéntes
Szolgálat) program keretében, ezúttal külföldi önkéntesek fogadására. Ennek keretében egy török és
egy lett önkéntes segíti az Alapítvány és a MEREK klienseit a 2009‐10‐es tanévben egy‐egy mentor
folyamatos támogatásával.
A fentiek mellett több kisebb pályázat – NCA működési támogatás, nyári táborok támogatása, stb. – is
sikeresen megvalósult az Addetur Alapítvány szervezésében.

6.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Ilyen címen az Alapítványnál kifizetés nem történt. Kimutatás 6.sz mellékletben.
7.

A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány (ld. www.addetur.hu) 1990. óta segíti a mozgássérült emberek
integrációját, önálló életre való felkészítését, életkezdését, munkavállalását különféle
szolgáltatásokkal. A céljaink eléréséhez szükséges komplex rehabilitációs, képzési, oktatási,
foglalkoztatási programokat, szabadidős és sporttevékenységeket a mozgássérült emberek igényeihez
illesztve, ugyanakkor a visszajelzéseket követve valósítjuk meg.

Alapítványunk 2009. évi tevékenységei egymást kiegészítve és egymással szorosan összefüggően
teszik lehetővé azt, hogy célunk – a mozgássérült emberek társadalmi integrációja – megvalósuljon.
Tavalyi tevékenységeink legfontosabb elemei a következők voltak:
1. A még 2007 decemberében egy 240 mFt‐os EU‐támogatás (HEFOP 4.2.1 program) segítségével
felépített és megnyitott Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ (ld. www.holnaphaza.hu) a
komplex rehabilitáció első intézményesült megvalósulása az országban. A Holnap Házában 61
mozgássérült ember részére nyújtunk komplex rehabilitációs szolgáltatásokat mozgásterápiai,
akkreditált felnőttképzési, foglalkoztatási, pszichés és szociális szolgáltatások tervszerű és
összehangolt alkalmazásával. A mozgássérült ember a Holnap Háza segítségével képességeit és
korlátait ismerő, hasznosítható szakmával rendelkező, érdekeinek és jogainak érvényesítésére képes
munkavállalóvá válik. A Holnap Háza működtetését a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központjával (MEREK) közösen valósítjuk meg. A 2009‐es évben sok tapasztalatot szereztünk a
működéssel, működtetéssel kapcsolatban. Alapítványunk számára tanulságos volt látni azt, hogy a
jelenlegi működési formában – fogyatékosok nappali intézménye – a Holnap Háza az általunk
elképzelt módon csak igen nagy nehézségekkel és kompromisszumok árán működtethető. Elkezdtük
a lobbitevékenységet egy rugalmas, a szükségleteknek megfelelő működési forma hivatalos
elfogadtatása érdekében.
2. Az Addetur Alapítványi Szakiskola és Középiskola 176 mozgássérült és ép diák számára
biztosította a társadalmi integrációhoz szükséges alapvető műveltség, szaktudás megszerzésének
lehetőségét. Az oktatási intézmény célja az integrált módon működő általános és szakképzési formák
további bővítése, és fejlesztése a mozgássérült fiatalok komplex rehabilitációja érdekében. Az Addetur
Iskola közép‐ és felsőfokú tanfolyamai megválasztásánál elsőrendű szempont megfelelni a munkaerő‐
piaci igényeknek. A végzettséget nyújtó képzések mellett egyre fontosabb az általános munkaerő‐piaci
készségek fejlesztése is.
3. Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló TÁMOP 1.4.1. sz. pályázatunk segítségével
25 megváltozott munkaképességű és hajléktalan ember egyéni fejlesztése, munkaerő‐piacra való
visszajuttatása valósul meg Komárom‐Esztergom megyében 2010. májusáig.
4. Ecseren működtetett MITO lakóotthonunk 2009‐ben 10 mozgássérült ember és két gyermek
számára biztosított elhelyezést összkomfortos, egyedi igényeknek megfelelően kialakított,
akadálymentes lakásokban. Az otthonhoz tartozó műhelyben – ha nem is zökkenőmentesen, de –
biztosított a foglalkoztatási lehetőség, s továbbiakat is keresünk. Egy a Norvég Alapból nyert pályázat
segítségével 2009‐10‐ben a lakórészekben egyedi akadálymentesítési eszközök beszerzésére,
akadálymentesítési átalakításokra nyílik lehetőség.
5. Akadálymentes, összkomfortos üdülőházunk 2000‐ben nyitotta meg kapuit a mátrai Recsken. 2009.
évi forgalmunk mintegy 220 fő volt szerte az országból. A nagy kertben lehetőség van sátorozásra is.
A környék kiválóan alkalmas a kirándulásra, közös programok lebonyolítására, a szabadidő hasznos
és aktív eltöltésére. 2009. februárjától az üdülőházban új gondnok dolgozik.
6. 2009‐ben 29 megváltozott munkaképességű mozgássérült ember számára biztosítottuk
munkalehetőséget az alapítványi irodában, illetve a műhelyben, ahol irodai papíráru, papír ajándék‐
és dísztárgy‐készítő tevékenységet folytatunk. Az Alapítvány 2008‐ban megkapta a középszintű
akkreditációs tanúsítványt, s így elvileg lehetővé vált akár 50 megváltozott munkaképességű ember
foglalkoztatása is.
7. Folyamatosan jelen vagyunk a helyi médiában, honlapunkat rendszeresen frissítjük.

8. 2009‐ben számos szabadidős programot szerveztünk több mint 100 mozgássérült ember és 40
önkéntes bevonásával (Tisza‐tó, Balaton, Kemeneshát, Szeged, lovas tábor). Alapítványunk hazai
fogyatékos fiatalok spanyolországi üdültetését a „Fiatalok lendületben” című projekt keretében
szervezte meg. A programokat élménybeszámolókkal és konferenciák lebonyolításával terjesztettük
annak érdekében, hogy a környékbeli iskolák tanulói is bekapcsolódjanak integrált táborainkba.
9. Alapítványunk látja el a fenntartói feladatokat a MEREK két korábbi lakóotthona, a Kaptár
Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthona és az Önálló Életért Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthona
tekintetében. Az intézmények működtetése folyamatos.

Budapest, 2010. május 31.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Addetur Alapítvány Kuratóriuma a 2010. május 31‐ei ülésén elfogadta.

