KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évre
A Különlegesek-Ért Alapítvány részére
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B.)
A Különlegesek-Ért Alapítvány költségvetési támogatásban a Nemzeti Civil Alapprogram
keretében részesült. Működési költségeinek fedezetére kapott 2.100.000,- Ft-ot. Adó 1%
felajánlásból: 417.896,- Ft-ot kapott. Ezt a segítő munkában részvevő szakemberek
ösztöndíjára fordítottuk.

C.)
A vagyon felhasználására fordított összegek felhasználásuk szerint:
A 2011. évben fenntartásra, irodaszerre, felszerelésekre. 3.807.769,- Ft, terem bérleti díjra
727.815,- Ft, egyéb szolgáltatásokra (oktatás, kiküldetés…) 5.018.825,- Ft, bankköltségre
53.525,- Ft, kiskönyvesek bérére 552.000,-,- Ft, bérre, személyi juttatásra, járulékra 549.945,Ft lett költve.
D.)
Magánszemélyektől, cégektől kapott támogatások összege:7.751.450,- Ft

E.)
Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások:

F.)
A szervezet vezető tisztségviselőinek semmilyen juttatást nem nyújtunk.

G.)
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Az Alapítványt 2006-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy segíthessünk, a „különlegesek”gyerekeknek,
szüleiknek, családjaiknak, s mindazoknak a pedagógusoknak, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak.
Mindezeknek a céloknak megfelelően:
Tovább folytattuk a már megkezdett, s nagyon jó eredményeket hozó tevékenységeinket:
7 óvodában végeztük el a gyerekek mozgásállapotának körültekintő felmérését, s erről
egyénileg tájékoztattuk a szülőket.
/ezek a felmérések, tájékoztatások közel 350 gyereket érintettek/
Alapozó terápiás fejlesztéseket végeztünk Budapesten, /250 gyerek részére/. Ezeknek a
gyerekeknek az óvodáikban volt a fejlesztés, amivel a szülőknek az utaztatási nehézségeket is
megkönnyítette az Alapítvány.
Logopédiai fejlesztések történtek: beszédindítás, artikulációs hibák javítása, dadogás
kezelésének céljából.
A halmozottan sérült gyerekek számára már nem csak mozgásfejlesztést biztosítottunk,
hanem komplex fejlesztések is folytak az Alapítvány székhelyén.

Ezeknek a gyerekeknek a kétszemélyes feladathelyzet szükséges mind a mozgás, mind az értelmi
fejlődésük érdekében, ezt tette lehetővé az Alapítvány 26 rászoruló gyerek részére.
/ személyes: 1 gyerek, aki eddig csak feküdt, ebben az évben tudatosan jár!/
„Mozogj és Játssz Magadért és a Sikerért!” felhívással nyári táborokat szerveztünk
júniusban, augusztusban . Ezeken a táborokon együtt dolgoztak, játszottak az autista,
mozgássérült, hiperaktív, s részképesség problémás gyerekek egymás elfogadásáért , s képességeik
kibontakoztatásáért.
A XIV. kerület Zöld Lurkók Óvodában 2 csoport /37 gyerek/ részére folytattuk a napi 30 perces
foglalkozásokat
Egy olyan programot, ami a gyerekek testsémájára, idegrendszeri érettlenségének a javítására
szolgál.
A program 2010 szeptemberétől- 2013 szept 30-áig tart. A programban napi rendszerességgel
vettek részt önkénteseink, ill a szakmai teljes vezetés.
Ezt a programot szakmailag megalapozva továbbterveztük: 3 évre s a második év bizonyítja
munkánk fontosságát.
- Tanácsadást, s konzultációs lehetőséget biztosítottunk a
szülőknek, s pedagógusoknak, akik hozzánk fordultak segítségért a „különleges” gyerekek
megsegítése érdekében.
Telefonon, e.mail-ben az ország minden területérő
területéről keresnek bennünket tanácsadás szinten,
aminek mi minden esetben eleget teszünk,
- Budapest, XIII. Lehel u 52. szám alatt a fejlesztőközpontban több gyerek számára biztosítottunk
Idegrendszer fejlesztést,,
Pszichodrámát.
Itt a Központhoz hasonlóan alapozós fejlesztéseken, egyéni terápiákon, logopédiai kezeléseken,
önismereti foglalkozásokon vehettek részt a részképesség problémás gyerekek.
- 2011-ben is önkéntes fiatal csatlakoztak munkánkhoz, akik segítettek, hogy a gyerekek iskolából
óvodából el tudjanak jutni a terápiákra,
részt vettek a táborozásnál a gyerekek foglalkoztatásában,
s fiatal mentorként segítették 2-2 sérült gyerek beilleszkedését a tábori közösségbe.
- Ebben az évben a munkánkhoz már szükség volt további segítségre, ezért 2 szakképzett
mozgásterapeutát / Alapozó terapeutát/ foglalkoztattunk alkalmi munkavállalóként.
- Részt vettünk a T COM Gyerek-Szigeten.
- Óvodás drámacsoportot indítottunk A Fővárosi TEGYESZ 1.számú átmeneti otthonában.( A
Budapest Bank finanszírozta)
- A Gödi Búzaszem iskola 5. osztályában 5 alkalmas drámafoglalkozást tartottunk az
osztályközösség erősítése céljából.
- Bánk tó fesztiválon saját élményes gyermekjátékdráma workshopot tartottunk az érdeklődők
számára.
- Az RTL klub és az ATV televízió reggeli műsorában az alapítvány munkatársa szakértőként beszélt
a nehezen kezelhető gyerekekről és a lehetséges segítségekről.
Köszönjük mindenkinek, akik segítik munkánkat!
2012. április 26.

