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1. A „Jövőt nekik is” Alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A 2008. évben elért 6.588.825 Ft bevételének jelentős részét magánszemélyektől,
vállalatoktól származó cél- és egyéb támogatások, pályázatok, valamint a jövedelemadó 1%ának felajánlásai adták a következő megoszlásban:

2008. évi bevételek
Bevétel eredete
Bevételi összeg/Ft
% arány az összbevételből
Saját forrás (2007.évi pénzm.) 3.268.427.Állami bevétel (pályázatok)
3.180.000.48%
Egyéni és vállalati támogatás
2.280.054.35%
1.128.771.17%
1%-os adófelajánlás
Összesen
6.588.825.100%

Alapítványunk a felhasznált pénzeszközöket – összesen 5.677.247 Ft – közhasznú célokra,
az értelmileg akadályozott emberek érdekében használta fel, akiknek továbbra is nagy
szükségük van a társadalom támogatására, a társadalmi befogadó készség erősödésére, az
emberi segítségnyújtásra ahhoz, hogy a törvényben deklarált jogukkal, az esélyegyenlőséggel
a mindennapokban, az őket körülvevő élethelyzetekben élni tudjanak. A kiterjedt alapítványi
céloknak megfelelően kiemelt feladatnak tekintettük a társadalmi integrációhoz vezető utak
keresését, az értelmileg akadályozott emberek végigvezetését, segítését az önérvényesítéshez,
a hatékony érdekképviselethez( „Nem vagyok más, ÉN vagyok” konferencia). Folytattuk
azon tevékenységeket, folyamatossá tettük azon támogatásokat, melyek segíthetik az értelmi
fogyatékossággal élők értékeinek bemutatását, a kulturális és sportélet által közvetíthető
eredményeket, egyéni sikereket, melyek alapját képezik az egyre teljesebbé váló emberi
életnek.
Az Alapítvány nagy figyelmet fordított olyan anyagok és eszközök beszerzésére, melyek a
mindennapokban szolgálták az értelmi fogyatékos, halmozottan sérült emberek
foglalkoztathatóságának fejlesztését. Erre lehetőséget biztosított az ARGENTA Rt.
folyamatos /havi 20.000 Ft-os/ támogatása, mely felhasználásának elszámolása
negyedévenként történt. Sok értékes kézműves anyag és eszköz került beszerzésre, melyek a
nyári szabadidős programok színvonalának emelését, kiállítások szervezését is
nagymértékben segítették. A felhasznált támogatás 2008. évben összesen 240.000 Ft volt.
A jubileumi rendezvénysorozat támogatására 1.400.000 Ft, a „Nem vagyok más, ÉN vagyok”
esélyegyenlőségi konferencia támogatására 136.000 Ft, az integrált zenei tábor
megszervezésére 78.000 Ft támogatás érkezett és került felhasználásra.
A nem céllal érkező támogatások teljes összege 320.000 Ft volt, a TAKAVA Bt. folyamatos
támogatásából 74.570 Ft bevétel keletkezett, melynek felhasználásáról az alapítvány
kuratóriuma éves munkatervének megfelelően, illetve alkalmilag döntött.
Az állampolgárok 1%-os adófelajánlásából 2007. évben befolyt 1.123.734 Ft + 5.037 Ft
összeget az alapítvány az egész éves üdülési programok utazási költségének átvállalására, a
sérült emberekből álló művészeti csoport kulturális fesztiválon való részvételére valamint az
üdülést segítő önkéntesek szállás és étkezési költségeinek fedezetére fordította, mely
segítségével 180 fő pihenése, élmény dús szabadidőtöltése valósulhatott meg az ország
különböző pontjain. Pályázati kiírás által két fő súlyosan fogyatékos személy üdülési
költségét összesen 50.000 Ft összegű támogatással segítette az alapítvány.
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2. A „Jövőt nekik is” Alapítvány 1993 óta támogatja a tordasi Értelmi Fogyatékosok
Otthonában élő értelmi fogyatékos, több esetben súlyosan, halmozottan sérült embereket.
Sokoldalú segítséget igyekszik nyújtani a nagy létszámú intézménybe kényszerülő sérült
emberek életminőségének emeléséhez, a többszörösen hátrányos helyzet ellensúlyozásához.
Az Alapítvány olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan
fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként vesznek részt a társadalmi élet
minden területén. Semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy életük ritmusa hasonló
legyen a környezetükéhez. Tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez
megkapjanak minden segítséget és gyakorolhassák jogaikat. A nem sérültek ismerjék és
partnerként fogadják el őket.
Az Alapítvány küldetésének tekintette:
Útkeresést az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció megvalósulásához.
Az értelmileg akadályozott emberek értékeinek bemutatását, életminőségük javítását,
életlehetőségeik kiszélesítését.
Szabadidős-, kulturális-, sporttevékenységeik támogatását
Foglalkoztatási lehetőségeik bővítését
3. 2008. évben az alapítvány működésének 15. évébe érkezett, mely egybe esett a
támogatott értelmileg sérült emberek otthonának 50. évfordulójával. Az év a jubileum
jegyében zajlott, számos program képviselte az alapítványi célokat, segítette azok
megvalósulását. Az Alapítvány a pénzeszközöket közhasznú célokra, az értelmileg
akadályozott emberek érdekében használta fel. Az 1%-os adófelajánlások összegét a
hagyományoknak megfelelően az üdülési programok támogatására fordította.
További felhasznált erőforrások: önkéntes munka, három sikeres pályázat, forrásteremtés
támogatások segítségével, kapcsolattartás és bővítés regionális és országos hatókörű civil
szervezetekkel.
4. Az alapítvány öt pályázatot nyújtott be ( négyet az ESZA elektronikus pályázatkezelő
rendszeren keresztül), kihasználva számítástechnikai felszereltségét, mely az évek óta elnyert
működési támogatásnak köszönhető. Ebből négy pályázat nyert vissza nem térítendő
támogatást.
- KOMISZ integrált színjátszó tábor
360.000 Ft
- „Ünnepeljünk együtt” Fesztivál 50 év jegyében” 1.000.000 Ft
- Integrált zenei tábor
150.000 Ft,
- NCA működési pályázat
720.000 Ft
Az előző év 1.200.000 Ft-os pályázati támogatásával szemben a mindösszesen 3.180.000 Ftos támogatás jelentős mértékben növelte az alapítvány tényleges bevételeit.
Két további sikeres pályázatban konzorciumi partnerként működött közre az alapítvány:
- „Régióról Régióra” NCA a „Szép Jelen” Alapítvánnyal és a Fecskepalota
partnerszervezetivel konzorciumban
- Kistérségi Civil Fórum NCA Önszerveződés „Civil Kerekasztal”, az értelmi
fogyatékos emberek értékeinek bemutatását segítő rendezvénysorozat , Országos
Konferencia és Civilfesztivál– konzorcium a Tehetséggondozó Alapítvánnyal, a
Martonvásári Nyár Kulturális Egyesülettel, a Zöld Alapítvány Martonvásárért
környezetvédelmi szervezettel
5. Az alapítvány aktív pályázati munkája, kapcsolatrendszere révén a megyében működő
alapítványok között ismertnek számít. Kezdeményező, koordináló szerepet is felvállalt a
térségben élő értelmi fogyatékos emberekért. Szoros kapcsolatban áll a martonvásári „EgyüttÉrtük” Alapítvánnyal ( közös programok, képzések, érdekképviselet, sérült gyermekek
szüleinek tanácsadás, környezetvédelmi programok), a zsirai Szivárványhíd Alapítvánnyal, a
tordasi Sze-La-Vi Alapítvánnyal, a szajki „Fogadj el” Alapítvánnyal. Ismét résztvevője volt a
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százhalombattai Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválnak, ahol a nemzetközi kézműves
vásáron népszerűsítette az értelmi fogyatékossággal élők által előállított termékeket. Az
alapítvány önkéntesei kézműves foglalkozása sokakat vonzott, új vevőket eredményezett a
sérült emberek foglalkoztatási termékei számára. A térség valamennyi falunapján ismétlődött
az önkéntes munka, mely jelentősen népszerűsítette a tordasi otthonban élők tevékenységeit.
Az esélyegyenlőség jegyében aktív részvétel, együttműködés valósult meg az értelmi
fogyatékos emberek csoportjaival, önkéntesek segítségével a megyében, a kistérségben
szervezett programokon. Az alapítvány együttműködve a Martonvásári Tehetséggondozó
Alapítvánnyal ill. a Zöld Alapítvány Martonvásárért szervezettel a kistérségi Civil Fórumon
belül aktív tevékenységet folytat, alapítója az Esélyegyenlőségi Kerekasztalnak. Folyamatos
kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítő Napraforgó
Kht-val, a Szép Jelen Alapítvánnyal, a gánti Fecskepalota köré tömörülő civilszervezetekkel.
Tagja az országos ETA szervezetnek, bár itt aktív együttműködés folytatására eddig nem
nyílt lehetőség.
Az általános, nem céllal érkező egyéni támogatások összegének felhasználásáról az alapítvány
kuratóriuma éves munkatervének megfelelően, illetve alkalmilag döntött.
Meghívást kapott és bekapcsolódott a kistérségben megalakult Leader akciócsoport
munkájába. Célja volt az EU-s források célszerű felhasználása a kidolgozott fejlesztési
irányokhoz kapcsolódóan, így a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának segítése érdekében.

Összegzés
A „Jövőt nekik is” Alapítvány tevékenységét az 5 fős kuratórium vezetésével, közhasznú
céljainak megfelelően végezte. Sokoldalúan segítette a tordasi Fővárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékos Otthona lakói esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának
megvalósulását. Kiemelt segítséget nyújtott a szabadidő élményteli, az intézeti élet
zártságát oldó programok megvalósulásához, a személyiség, az egyéni életminőség
kitejesedéséhez, a segítő szakmai háttér fejlődéséhez. Az értelmileg akadályozott emberek
kulturális életét, értékeit, alkotásait bemutató rendezvények támogatásán, a kreatív
tevékenységeket motiváló eszközrendszer biztosításán túl különös figyelmet fordított az
Európai Uniós irányoknak megfelelő szemlélet, az értelmileg akadályozott emberek
foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését célzó törekvések támogatására. Figyelmet
fordított az önkéntes segítők bevonására, munkájuk felhasználására a támogatott
populáció életminőségének javítása érdekében. Méltóképp ünnepelte a 15. éves
évfordulót. Egész éves rendezvénysorozattal tovább népszerűsítette az alapítványt, annak
céljait társadalmi érdeklődés középpontjába állítva.
Eredményes pályázati munkával, az 1%-os adófelajánlások elnyerésére irányuló sikeres
kampánnyal értékes anyagi támogatást volt képes nyújtani a közhasznú célok
megvalósításához.

A „Jövőt nekik is” Alapítvány 2008. évben a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok
Otthona ellátottai támogatásához 5.677.247 Ft összeget használt fel.
2008. december 31-én az alapítvány 4.180.005 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezett.

Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
Vagyonfelhasználás nem történt.
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Az elkülönített pénzügyi alapokból
1.128.771 Ft támogatás érkezett,
felhasználásának részletezése a fentiekben, valamint a pénzügyi beszámolóban
látható.
Az alapítvány a szervezet tisztségviselőinek juttatást nem nyújtott, munkájukat
önként, térítésmentesen végezték.

Tordas, 2009.04.21.

Eisenbacher Imréné
a „Jövőt nekik is” Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Záradék: A közgyűlés a közhasznúsági jelentést 2009. április 27-én
5/2009.(IV.27.) számú határozatával elfogadta.
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